
HO}ETEM 7° Femusc

chegando ao fim
Confira a programação de

hoje do Festival de Música
de Santa Catarina, que
encerra neste sábado.
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� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�ç:::J ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

PERIGO NA RUA
EDUARDO MONTECINO

Uma cratera aberta em função das enxurradas na rua Enuna RlUlpel Bartel,
no bairro Baependi, preocupa osmoradores há vários dias. Moradores afinnam
que já reclamaram jlUlto à Prefeitura e que até ago� nada foi feito. Página 4

.
Trêspilotosjaraguaenses
desafiam oMonteSerrat
MARTIN LENZI, ALLAN FISCHER E RAFAEL BeCKER
se preparam para encarar um difícil desafio: a
Descida das Escadarias de Santos, com 417

degraus, no menor tempo possível. A competição
radical acontece em Santos (SP). Página 21

Polícia Civil alerta sobre o
.

golpe do bilhetepremiado
EM UMA SEMANA, DUAS VíTIMAS DO GOLPE REGISTRARAM

queixa na delegacia. O delegado Adriano Spolaor explica
que o período próximo aos dias de pagamento dos
salários exige mais atenção. "O cidadão precisa saber
que dinheiro não cai do céu", diz. Página 23

I

Novo reitor
no comando
daCatólica se
ROBERTBURNETT,61AN�
atua na área de Educação
há 26 anos. Entre os seus

desafios está a transformação
da instituição em uma

universidade em um prazo
de dez anos e abrir um

.

curso de medicina em
2015. Página 6
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A VOZ INTERIOR
Conselho é um

negócio maravilhoso,
a gente ouve, concorda,

mas não segue...

I:
I

!
LUIZ CARLOS PRATES
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Oportunidade de negócio
flHospital eMaternidade
VJaraguá está buscando
investidor interessado em

explorar o estacionamento de
automóveis. O mesmo deverá

comportar entre 150 e 200 vagas.
Tanto poderá ser construído em
área próxima como em área do

próprio hospital. Neste último
caso, a proposta é uma concessão

por 10 ou 15 anos, durante os

osx
A petroleira de Eike Batista vive
ummomento diferente, pois está
iniciando a fase de produção
em seus campos e desta forma
vai começar a geraç�o de caixa
depois de um longo período de
investimentos. O mercado reagiu
muito bem e as ações damesma
tiveram forte valorização.

Viz·inho·
incômodo
Um dos maiores parceiros
'comerciais do Brasil, a vizinha
Argentina está em uma

cruzada para economizar
toda divisa possível e por isto
está se tornando cada vez
mais protecionista. Algumas
empresas brasileiras se

anteciparam a estasmedidas e

hoje já contam com instalações
no país platino. Para as que
ainda contam com as compras
dos "hermanos" paramanter em

operação suas plantas no Brasil,
as notícias são cada vez piores.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04628
l° 21.309 250.000,00
2° 29.391 22.000,00
3° 80.387 . 12.000,00
4° 16.441 11.000,00
5° 01.161 10.320,00

LOTONANIA
SORTEIO W 1215 '

01-06-08-10-11
27 - 34 - 41 - 49 - 62
64 - 65 - 67 - 71 - 73
75 - 78 - 84 - 91 - 97

I,I
NEGA SENA

SORTEIO W 1359
06 - 10 - 12 - 17 - 28 - 53

QUINA
SORTEIO W 2813
06 - 23 - 31 - 38 - 52

..

"-- quais o investidor conseguirá
pagar o investimento e obter o seu
retorno e, ao final da concessão,
o mesmo retornará ao HMJ. A
diretoria da instituição de saúde
está à disposição para negociar
propostas. Considerando os

planos de expansão do hospital
e a sua localização, é uma ótima
oportunidade com retorno

garantido.

Sol Paragliders
Comemora hoje 20 anos de
existência esta empresa que é
uma das rriais éxpressívas no
cenário mundial em seu setor.

O Ary soube·transformar uma
paixão em um negócio.

Milano
A Proma está divulgando o

Milano Residenziale, focado
em um nicho específico do
mercado residencial. São

apartamentos com área

privativa de 157 metros

quadrados e grande gama
de áreas comuns.

Captação
da Petrobrás
A estatal do petróleo completou
captação de recursos através
de bônus num total de US$ 7

bilhões. Parte destes títulos
vencerão em 2041. A Petrobrás
está captando recursos para
seu plano de investimentos

que prevê aplicação de
US$ 224,7 bilhões até 2015.

E-commerce
Segundo especialistas, no
ano passado, 32 milhões de
brasileiros fizeram compras.
online. Embora ainda vista
com reservas por grande parte
dos consumidores, o crescente.
acesso dos brasileiros à rede
está produzindo uma constante
expansão nestamodalidade.

Unidades móveis.
. O Sistema Fiesc, pormeio do Sesi,
amplia o atendimento em saúde
para os trabalhadores da indústria
de todo Q Estado com a entrega
de 15 novas unidades móveis
de odontologia, audiometria e

segurança e saúde no trabalho.
A iniciativa representa um
investimento de R$I,4 milhão.

Meta de inflação
Difícil de acreditar, mas em decisão histórica, o Federal Reserve
- banco central dos EUA - adota ameta de inflação que será de
2%. Entre nós esse sistema existe desde 1999. Por lá, o grande
objetivo é manter a taxa de juros no patamar baixo atual até
2014. Uma inflação fora de controle poriatudo a perder. Os EUA
esperam um crescimento do PIB de 2,2% a2,7% em 2012.

Tarifa telefônica Justiça federal
A decisão da Anatel que resultou na

redução da tarifa de conexão entre
telefones móveis e fixos deverá
resultar em uma redução 0,05%
na inflação pedida pelo IPCA. A

redução segue até 2014.

Assinado contrato para a

construção do prédio-sede
da Justiça Federal em
Blumenau. Resultado de

umalonga mobilização de
autoridades da cidade.

Multa da Vale
Amineradora comunicou a decisão desfavorável em relação à

cobrança de R$ 9,8 bilhões em imposto de renda sobre lucros
auferidos no exterior, na esfera administrativa: No entanto, a
empresa continua esperando o julgamento do mérito na justiça e

enquanto isto mobiliza seus advogados para evitar o pagamento.

Mínimo regional
Projeto cujo valor foi negociado pela Fiesc com as Centrais
e Federações laboraís.vaí tramitar.na Alescem fevereiro.

ÍNDICE PERÍODO
SELIC 10,5% 18.JANEIRO.2012
TR 0,000% 2.FEVEREIRO.2012
CUB Ll33,85 FEVEREIRO.2012

BOVESPA .0,04% 2.FEVERElRO.20 12

POUPANÇA 0,6407 2.FEVEREIRO.2012

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7218 1,7218 ,.. -0,7%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6700 1,8100 l.O%
EURO (EMR$) 2,2598 2,2608 .. -0,98%
LIBRA (EM R$) 2,7168 2,7183 .. -1,04%

TINTAS INDUSTRIAIS
Quando adquiriu uma pequena empresa fabricante
de tintas, o foco era produzir as tintas necessárias
para seu próprio uso, mas aWeg foi além e

evoluiu. Seus produtos se tornaram referência
em aplicações críticas onde precisa ser evitada
a corrosão, como as carcaças de seus produtos,
mas também tanques de combustíveis e navios,
plataformas de petróleo e usinas de álcool.

Churrasco de frango
Neste início de ano, alguns frigoríficos tiveram de desviar

para o mercado interno frangos que deveriam ir para o

mercado externo e os preços em janeiro tiveram queda
de até 27%. Claro que parte desta queda ficou nos canais
de distribuição, mas uma alternativa mais econômica é
consumir frango ao invés de churrasco. Segundo a Ubabef,
os brasileiros estão consumindo anualmente amédia de

47,4 quilos de frango, 35 quilos de bovino e 15 quilos de suíno.

Juros nos EUA
Manutenção das taxas de jurosmuito baixas nos EUA animaram
os mercados ao redor domundo, assim como estimulam
o crescimento damaior economia domundo que deverá

registrar crescimento de 2,2% a 2,7% em 2012. Desta forma, os
americanos conseguem se descolar dos problemas europeus e
estabilizar cada vezmais a sua economia.

Desemprego Sinais claros
Ainda em clima de

comemoração aos 6%
de desempregados no
final de 2011 - menor

nível da série histórica

que iniciou em 2002
- devemos lembrar que
na última Sondagem
Industrial realizada pela
CNI, represehtantes
do setor industrial
afirmaram que não

pretendem aumentar o

emprego nos próximos
seis meses assim

coIp.o não esperam
aumentar as vendas
externas .

A ata do Comitê de PolíticaMonetária
do Banco Central-Copom - revela

que existe elevadaprobabilidade de a
Selic - taxa básica de juros - que hoje
está em 10,5%, cairparapatamares
de um dígito. Isto interessa não só
ao .governo, mas toda a economia.

brasileira, porém falta combinar isto
como "dragão" da inflação.

Aumentos
Pesquisa realizada pelaGrant
Thornton com 11 mil empresas de 40

países supreende, pois revela que 92%
dos empresários brasileiros pretendem
aumentar o salário de seu pessoal em
2012. Amédia global foi de 66%.
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C,onselho é um negócio maravilhoso, a
gente ouve, concordamas não segue.

Eu pelo menos sou assim. Há quem diga
que todos nós sabemos o caminho a ser

'seguido, por estúpidos que sejamos, há
dentro de nós a intuição, a sensibilida
de que nos aponta o caminho certo. O
difícil é dar ouvidos à voz interior. Falo

por mim mesmo.
'

Nestemeu aniversário de 2012, passei
os olhos pelo meu horóscopo, não que eu
creia em horóscopo mas fui dar uma es

piada, se a coisa fosse de bomprognósti
co, ótimo. Se não fosse, daria de ombros.

Fui ler o Oscar Quiroga. O Quiroga

DESCULPAS
Eu só queria ouvir as desculpas dos vagabun

dos, que estão em todas as famílias, em todas,
diante da seguinte manchete: - "se tem 12 mil

vagas em cursos gratuitos': São cursos do Senai,
Senac e Instituto Pederal Cauuinense, cursos nas

,

áreas de comércio, tecnologia e construção civil.As
oportunidades estão aí, de graça, qual a desculpa
dasadiõo desempregadopara não aproveitar?

não faz aquele tipo de horóscopo clássico _ para agüentá-lo. Verdade que muitas ve-

do passado, alertando sobre problemas
ou sugerindo coisas a evitar. Os horos

copistas mudaram o modo de escrever

prognósticos, escrevem hoje conselhos,
sentenças filosóficas.

Pois bem, como disse, fui ler o horós
copo dos aquarianos do meu dia e lá es

tava escrito, entre outras coisas, o seguin
te: - "Deixe de soprar conselhos infames
no ouvido de sua alma ... " Bah, na mosca!
É o que mais faço. Aliás, acho que vou

parar de dar as minhas caminhadas de
meia hora aos fins de tarde. É insuportá
vellevar comigo o meu outro eu ... Não dá

zes ouço bons conselhos dessa voz funda
e interior, todavia, mais das vezes, lá vem
ela com seus arrazoados de perigos e de

angústias futuras. Insuportável.
Mas já me disseram que isso é mais

ou menos assim com todos, podemos ser

ótimos conselheiros para os amigos e pés
simos para nós mesmos, Por que será? Por

que para os outros apontamos o fácil cami
nho do céu e para nós aconselhamos o pre
cipício logo à frente?Vou tentar hoje, outra
vez, sair sozinho e deixar em casa a voz

fastidiosa que sopra tolices aos ouvidos da
minha alma.Vou tentar seguir o Quíroga.

ELES VERDADE
Um sujeito que ganha R$ 10

mil egastaR$12mil émuitomais
pobre que um outro queganhaR$
1 mil e gasta R$ 800. Mas vá dizer
isso para os estultos "emergentes';
os que vivem pendurados em dívi
das e sempre com a corda no pes
coço para consumir sem poder; vá.

O verdadeiro crente é silencioso, não vai a igrejas,
sabe que não é preciso. Gostei desta verdade que achei
na Palha: - "O fundamentalista não consegue praticar
normas que ele prega e sente inveja de quem não as res

peita': É isso mesmo, no fundo, o que se diz crente é um
farsante delemesmo, ele sabe que seus credosemfunda
mentos religiosos não têm fundamento, ele sabe disso.
Daísua inveja de quem vive sem bandeiras religiosas.

DO LEITOR

LÁ VEM O TREM...

/\ té parece uma lagarta proces- Nossos engenheiros do trânsito

rLionária, um vagão atrás do precisariam tê-los conhecidos, talvez
outro, já te pego, já te pego, mas com um pouco mais de sabedoria, e
nunca alcança. não falo aqui do "conhecimento téc-

Quase todo mundo tem algu- nico", pudessem olhar além do agora
ma história engraçada ou saudo- e buscar ampliar 'a visão, consideran
sista com trens. do que uma cidade, com desenvol-

Hoje eu busquei este tema para, vimento acima da média, precisa de
falar a respeito de fluxo no trânsito. Os um planejamento a altura.
carros andamporaíziguezagueando,

-

Sei que temos os profissionais
muitos sem direção, alguns passean- adequados, mas é preciso traçar
do e entres atrapalhando. Quem pla- estratégias de ação e um plano tá

nejou as estradas deferro é realmente tico específico, dirécionando a um

muito inteligente, pois tanto os trens planejamento de curto-médio e

cargueiros, que são encarregados dos longo prazo, oportunizando o es

transportes, dos transportes, de pro- coamento do trânsito pesado das
dutos e materiais diversos, quanto ruas centrais da cidade.
os de antigamente que carregavam Não sou engenheira, nem quero
pessoas com destinos a várias cida- ensinar a missa ao vigário, apenas
des brasileiras, seguiam por entre co- uma conversa para incentivar nossos
linas, atravessavam pontes e túneis, dirigentes a buscá-los, esses famosos
deixando seus passageiros contentes engenheiros, que sei estão aqui bem
para depois voltar a buscá-los. Sem pertinho, a espera de um convite para
problemas com o fluxo, e olha que, organizar o fluxo do nosso trânsito.
eram grandes, uma tripa de mais de Este que hoje é temido, muitos pen-
75 vagões. sam duas vezes antes de sair de casa

A esses engenheiros ferrovia- nosmomentos demovimento.

rios, a niínha homenagem, homens
sábios e valentes, pois em relação a

,

acidentes, raros aconteciam.

FALE çONOSeO

CHARGE

GOLPE DO BILHETE PREMIADO

1. VIGARISTA
Características:
·Geralmente de
aparência humilde,
e bom de lábia.

2.VITIMA
(Mais conhecido como
'Otário')
Características:
Olho grande e acredita
que dinheiro cai do céu.

EDITORIAL

A 7a edição do Femusc
(Festival deMúsica deSanta
Catarina) alcançou sua
maturidade. Foram 1.363
musicistas inscritos no evento
em 2012, quefechou com 600

participantes, entre alunos e
professores. Destes 600, 350
são alunos.São quase '40
países e 17estados brasileiros

, representados.
A infraestrutura
disponibilizada e a qualidade
das apresentaçõespara a
comunidade não deixam
dúvidas:Iaraguá do Sul

.

passa a sediar um dos
maioresfestivaisdemúsica
do país, com abrângência
intemadonal;
.A uindae a"aprovação dp
consagradomaestro epianista
JoãoCaf[rJsMártins e do
compositor e pianistaMarlos
f.Jobre engrandecemm ainda

.mais o Femusc.
(JsnUmeras 'também

Enfim, não faltammotivos
para encher de orgulho a
comunidade jaraguaense,
que passa cada vez mais
a se integrar, a conhecer e
admirar a música erudita.
Da colônia de outro�a,

.

inicialmente rural, que
evoluiu para a vocação
industtidl e urbana, Jaraguá
da.Sul ingressa numa nOVÇl

fase, a de fomentar cultura,
sem fronteiras.

Adelaide Brunilde Dombusch

Endei', empresária aposentada
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EDUARDO MONTECINO

BAIRROS

Comunidade espera por soluções
Prédio inacabado na Vila Lalau oferece'
riscos aos vizinhos há nove anos

JARAGUÁ DO. SUL
LORENA TRINDADE

Há nove anos, moradores da
rua Dona Matilde; no bair

ro Vila Lalau, convivem com um

perigo.eminente. Um prédio em

construção está abandonado.
De acordo o aposentado Louri
valWosniack, vizinhó da obra, os
operários deixaram-na de lado em
setembro de 2002. Wosniack resi
de no local há 14 anos. Ele conta

que os tijolos estão apodrecendo,
há árvores nascendo por cima do
concreto, madeiras podres caem

quando chove, duas cisternas

abrigam água parada, além da

quantidade de baratas, mosquitos
eoutros insetos que acabam indo

para as casas vizinhas.
O local também virou ponto

de uso de drogas ..."Quando uma

dessas ripas de madeira é quebra
da, nós pregamos de novo e nós

que limpamos o mato da calçada',
dizWosniack. Outros vizinhos es

tão sendo prejudicados. Ladrões

entraram na casa do aposentado
Mariano Marquewitz pelo prédio _

abandonado. Wosnick conta que
já esteve na Prefeitura e registrou
reclamações, uma em 2005 e outra

em 2009. Profissionais da Defesa
Civil estiveram no local, mas nada
foi feito. "Não queremos briga
com a Prefeitura, queremos solu

ção para o nosso problema', acres
centaMarquewitz.

Na época da construção, o

proprietário da obra, JoséVoltoli
ni, não tinha licença da Prefeitu
ra para as quatro obras que reali
zava simultaneamente. "Lembro
que embarguei as obras", afirma
o fiscal de posturas Carlos Piske.
"Ele faliu e foi embora', recorda.
De acordo com Piske, aPrefeitura
só poderia demolir a construção
caso não houvesse mais donos,
pessoas que adquiriram aparta
mentos. A Secretaria de Planeja
mento Urbano irá ao local para
ver o que oferece risco, fotografar
e consultar o Ministério Público
sobre possíveis soluções. Ruínas de obra preocupam moradores. Caso está na justiça desde 2002

EDUARDO MONTECINO

Falta de água é problema recorrente e de anos
No loteamento Zanghelini, baír- _

ro Nereu Ramos, a falta de água é
uma história antiga. "Semana pas
sada cheguei a ficar 24 horas sem

água', diz o vigilante José Agostirii.
. Ele ligou algumas vezes para o Sa
mae (Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto). "Uma vez eles

disseramque um cano havia estou
rado e não estavam encontrando
o lugar', afirma. Segundo o Samae

_,

informou ao vigilante, a situação do
loteamento deverá ser normalizada
em abril deste ano.

O auxiliar de produção Cleiton
Schüsler reside há apenas nove

meses no local, mas já sofre com

o mesmo problema. Ele e a espo
sa retornam do trabalho, todos os

dias, por volta da meia-noite. "É
nesse horário, quando tem água,
que podemos colocar roupa para

lavar", comenta. "Falta água dia

riamente", acrescenta. O local fica
a três quilômetros de uma das es
tações do Samae. Segundo o asses

sor de comunicação da autarquia,
Vinícius Schweighofer, a última re-

. clamação recebida pela empresa
foi na segunda-feira, 30 de janeiro.
"A equipe tomou medidas e fez
manobras de rede para o reabaste-

• Icimento', .afirma.

Buraco aberto pela chuva
oferece perigo no Baependí
Na rua Emma Runpel Bartel,

no bairro Baependi, é um buraco

que preocupa os moradores. De
acordo com a aposentada Iria

Socreppa, há oito dias a "crate
ra" se abriu e, mesmo em meio a

.reclamações, a Prefeitura ainda
não tomou providências. "Passa
um córrego por baixo das casas e

acho que isso causa esses buracos.
Não é a primeira vez nesta rua',

.

diz. Maria Cecília Cato assustou

se com a profundidade do buraco
quando, depois das férias, estava

desatenta e passou próximo de
carro. Para alertar outros motoris

tas, ela colocou galhos de plantas
no local.

�
O secretário de Obras

-Odirnir Lescowicz afirma que a

secretaria está providenciando
o conserto. "É uma obra para ser

realizada de imediato", completa.
Outra reclamação é o mato alto

que passa por trás dos muros de

algumas casas. "O rapaz da Pre

feitura vem limpar, mas deixa .

inacabado. Já recolhi algumas
cobras", diz Cecília.

EDUARDO MONTECINO

Chuva causou abertuia de cratera no
Baependi. Prefeitura promete solÚÇão
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Daiana Constantino -_ Interina

2106.1929 I daianac@oco....eiodopovo.com.b..

Dois cargos de

confiança va90s
Na próxima segunda-jeira; dia 6, oPPS de
Guaramirim reúne os integrantes da executiva
do partido para definir os nomes que ocuparão
os cargos de Chefe de Gabinete e de secretário
dePlanejamento Urbano daPrefeitura nos
lugares de, tespectiuamente,Antônio Pacher
Filho, o Toninha, eMoacirJoséMalta. oZum.
Desligados da administraçãomunicipal desde o
fim do mês passado, os dois deixaram os cargos
voluntariamente. Como já são conhecidos
na cidade, eles têm grandes chances de serem
candidatos a vereador neste ano, além de terem
o apoio dos integrantes do PPS para coloca-los
na disputa por uma vaga ria legislatura de2013.
ZuCQ équem preside a legenda nomunicípio.
Atualmente, o partido tem apenas uma

representação na Câmara - com a cadeira ocupada _'
pelo vereadorGilberto Iunkes (pPS). O anúncio dos
novos comissionados do governomunicipal deve
sair nos próximos dez dias.Mas, antes haverá uma
conversa com o prefeitoNilsonBylaard: (PMDB)-.
que está prevista também para a próxima semana.

Largada de 2012
Os vereadores de Iaraguá do Sul, Massaranduba
e Guaramirim inauguraram ontem o ano

legislativo. O dia de recomeço das atividades nos

plenários também foipara os deputados daAlesc
(Assembleia Legislativa de Santa Catarina) e para
os parlamentares do Congresso Nacional.

Apenas hoatos
o vereadorGilberto.Junkes (PPS)
desmente as suspeitas acerca do
rompimento do PPS com o governo
de Guaramirím. (CO PPS é governo e

nós dlvídimos a responsabilidade da
admínístração 1111.111icipal em. dois
ombros, PPS e PMDB''; destacou.

Mais vereadores 1
Em Schroeder, as atividades da Câmara de
Vereadores já retomaram e duas sessões
foram realizadas. Até agora, na pauta apenas
nomeações de ruas. Mas, conforme o presidente
do Legislativo, ManoelEdnilson Burgardt (PT), a.
possibilidade de aumentar o número de cadeiras
de nove para 11 na Casa pode provocar grandes
debates em 2012.,

Mais vereadores 2
Burgardt diz ser contra o aumento de vagas
naCâmara. "Não há necessidade de termais
vereadores em Schroeder. e que depender deste
presidente continuam existindo nove cadeiras",
declara. "Procurei o TribunalSuperior Eleitoral e
soube que a LeiOrgânica doMunicípio prevê o
aumento, mas não determina o número -t- o que
pode impedir amudança no quadro de vereadores
para a próxima legislatura", acrescentou.

MARCELE GOUCHE

Expectativas
o prefeito de Guaramirim.Nílson
Bylaardt (PMDB), espera receber a visita
do vice-governador, Eduardo Pinho'
Moreira (PMDB), na próxima semana.
No encontro, será assegurado um
conjunto de benefícios ao município.

Conversas iniciais
Em nova sede, localizada na rua Marina Frutuoso,
no Centro, o PR de Jaraguá do Sul se reuniu ontem

para deliberar as propostas relacionadas às eleições
deste ano, Segundo o advogado do partido, Iurandír
Bertoldi, os progressistas estão abertos para
conversas com interessados em formar alianças.

Merenda escolar
Remarcada para o dia 13 de fevereiro, a audiência
do caso da merenda escolar de Iaraguá do Sul ouvirá
as testemunhas de acusação sobre o suposto desvio
de verbas públicas na terceirização dos serviços
da alimentação _ em benefício da empresa SP

Alimentação e Serviços Ltda, durante o governo de
Moacir Bertoldi (2004-2008). No ano passado, a sessão_
foi cancelada devido à ausêncíados representantes
do Ministério Público Federal- o qual é autor da
denúncia contra: MoacirAntônio Bertoldi e Rosimeire
PucciníVasel, respectivamente, ex-prefeito e ex-vice

prefeita; Anésio Luiz Alexandre, ex-secretário de

educação; Adriana Braun, Ivani Bresch Froeder, Maria
Cecília Bevervan de Lima eVivianMery Souza Pereira,
servidoras e integrantes da comissão de licitação;
Nédio DomingosVitorio, empresário; Amauri Ferreira
Leonel e Cibele Cristina dos Santos, representantes
legais da empresa SPAlimentação e Serviços; Eloizo
Gomes Afonso Durães,Valmir Rodrigues dos Santos
eVilson do Nascimento, sócios-administradores da
empresa à época da contratação.

.

Realizado na última quarta- feira à noite, o primeiro
encontro de 2012 do Clic (Centro de Líderes

Gomunitários) de Guaramirim contou com a presença
do secretário de Esportes, Irvando Luiz Zomer, o Dinho,
e do secretário de Administração, Antonius Rolf lúnior;
Eles levaram uma orientação do governo aos presidentes
das associações de bairros sobre a verba de R$ 400mil
do Orçamento do Município de 2012, aprovada na
Câmara de Vereadores em dezembro passado.

Clic 2
Na conversa, foi informado que a verba não poderá ser

repassada à entidade e que as construções de áreas de lazer

poderão ser executadas apenas em terrenos públicos. A
Prefeitura se responsabilizará pela aplicação do dinheiro devido

.

às restrições da legislação eleitoral que os prefeitos devem
respeitar. Segundo o presidente do Clic, Charles Longhl
(foto abaixo), "essa notícia frustrou os moradores que têm 19

pedidos de construção de áreas de lazer". O líder comunitário
. antecipou que ira buscarmais dados sobre a lei eleitoral.

Clic 1

ARQUIVOOCP

·1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Novo reitor assume o comando
CATÓLICA DE SC

Objetivo é transformar
a instituição em uma

universidade em dez
anos e abrir um curso

de medicina em 2015

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Transformar a Católica de Santa
Catarina em universidade em

um prazo de dez anos, abrir um cur

so de medicina e administrar uma

instituição com cerca de quatro mil
alunos. Esses são os desafios do en

genheiro em telecomunicações Ro
bert Brunett, 61 anos, novo reitor,
que assumiu o cargo na última quar
ta-feira, no lugar da professora Pe
dra Santana Alves, que permaneceu
quatro anos à frente da instituição.

A principal meta do novo reitor
é manter a qualidade de ensino da

instituição para que os alunos sejam
bem aceitos no mercado de trabalho,
além garantir a boa avaliação dos cur
sos pelo MEC. Mas o principal desafio
é fazer com que a Católica de Santa
Catarina seja uma universidade den-

. tro de dez anos. Para isso, é necessário
que a instituição ofereça quatro cur

sos de mestrado e dois de doutorado.
No entanto, Robert explica que abrir

cursos de especialização em uma uni
versidade pública gera um prejuízo de
cerca de R$ 1 milhão e o investimento

gira em torno de R$ 4 a 5 milhões. "Te
mos que ter resultado financeiro po
sitivo em outras áreas para conseguir
bancar esses cursos, essa receita sairá
.de outro lugar", explica o reitor.

a outro objetivo é abrir um curso

de medicina para atender toda a região
Norte de Santa Catarina. Durante este

ano será elaborado um projeto. e um
grupo de trabalho será montado para
realizar alguns estudos. "A burocracia é
muito grande, por isso acreditamos que
no primeiro momento nosso pedido
será negado pelo Conselho de Medici

na, mas queremos provar que o curso é

importante", comenta Robert. A esco

lha pelamedicina foi motivada pelo ca

ráter social do curso e porque ele é ca

paz de alavancar a saúde do município.
A expectativa é de que o curso possa ser
aberto em 2015.

Este ano iniciam as aulas no novo

campus em Joinville, onde serão ofere
cidos 13 cursos de graduação, o mesmo
número de Jaraguá do Sul. Com isso, a
instituição passa a ter 3,7 mil acadêmi
cos na graduação, mais 700 na pós-gra
duação. A estrutura da faculdade ainda
conta com 180 professores em Iaraguá
do Sul e 30 em Joinville, além de 100
funcionários na administração .

.
'

MARCELE GOUCHE

Professor Robert Bumett atua na área de Educação há 26 anos e já foi pró-reitor emCuritiba

SOBRE O
ROVOREITOR

Nascido no Pará, Robert Burnett
,

(, estã ligado à educação há 26
anos. Atuou como professor,
coordenador de cursos de

graduação, especialização e

mestrado, foi diretor do Centro de
Ciências Exatas e de Tecnologia e

PrÓ"-Reitor de Graduação, Pesquisa
e Pós-Graduação em Curitiba.

I
c

Temos que ter
resultado financeiro

positivo em outras áreas

para conseguir bancar
esses cursos, essa receita
sairá de outro lugar.
RobertBrunett, reitor da
Católica de SantaCatarina

ARQUIVOOCP
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Pedra Santana lUves deixa a Católica
com o sentimento de dever cumprido

Eu saio com paz de
espírito. Levo a certéza
de que foi um período
de fortalecimento dos
ideais da instituição.
Pedra Santana llIves,
ex-reitora da Católica
de Santa Catarina

Professora deixa o cargo
depois de quatro anos

Após quatro anos à frente da
Católica de Santa Catarina, a pro
fessora Pedra Santana Alves deixa
o cargo com o fim de seu manda
to. Mas não é somente da reitoria

que ela está saindo, a ex-reitora
também sai da instituição, depois
de 12 anos de serviços prestados,
desde quando a-faculdade ainda
se chamava Unerj, antes da parce
ria com a PUC do Paraná. "Eu saio
com paz de espírito. Levo a certeza

de que foi um período de fortale
cimento. dos ideais da instituição",
afirma a professorà. Pedra sai da
reitoria da Católica e, a partir de
agora, vai cuidar de projetos pes-

soais. "Vou trilhar o meu caminho
e cuidar de mirn".

Como principais marcas

de sua gestão, Pedra destaca a

parceria com a PUC do Para
ná e a abertura de um campus
em Joinville. "Conseguimos dar
uma perspectiva de futuro para
a faculdade com a parceria", ga
rante. Ter uma extensão da Ca
tólica em Joinville é motivo de

orgulho para a ex-reitora. "Saber

que Iaraguá do Sul está presente
na maior cidade do Estado é im

portante". A boa avaliação dos
cursos também é uma conquista
para a professora.
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RENOVAÇÃO DA eNH

E-mail falso circula na internet
Setor de

Habilitação da sa
DRP de Jaraguá
alerta que não há

regra nova para

renovação da CHN

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Um e-mail com informações
sobre supostas novas regras

para a renovação da Carteira de

Habilitação Nacional (CNH) vem
causando dúvidas na população
e todas as informações que cons-

�

tam no e-mail são falsas.
Em Iaraguá, o setor de trân

sito da 53 Delegacia Regional
de Polícia(DRP), alerta aos

motoristas de que não existe
nenhuma regra nova publica
da pelo Contran. O e-mail que
circula na internet, intitula
do "Mudanças no Vencimento
da CNH", alega que o condutor
tem um prazo de 30 dias para
renovar a CNH e que, fora des-

"\

se prazo, o condutor deverá re-

fazer todo o processo, como se

fosse tirar novamente a primei
ra habilitação, ou seja, passar
novamente pelos exames médi
co e psicotécnico e testes sobre

legislação.
O Setor de Trânsito informa

que as regras são as mesmas:

o condutor não tem prazo de-
-

finido para renovar a carteira.

Se em 30 dias isso não ocorrer,

ele não poderá dirigir com o

documento. Porém, isso não

significa que terá que fazer todo
o procedimento novamente. Se
em cinco anos ele não efetuar
a renovação, aí sim precisa fa
zer um curso de reciclagem do
Centro de Formação de Condu
tores ou realizar uma prova de

atualização noDetran.
O e-mail também cita uma

suposta publicação no Diário
Oficial da União em 22 de no

vembro de 2009, alegando ser

uma resolução do Contran que
altera as regras para quem vai ti
rar a carteira de motorista. Mas
em nenhum momento cita o nú
mero da resolução, fato que tira a

'

credibilidade da informação.

f ''i'_- "

NÃO PROCEDE Mensagem diz que os condutores têm prazo de 30 dias para renovar a CNH

GRIPE SUÍNA
Primeiro exame dá negativo
A suspeita de gripe A em uma gestante de 27

anos foi descartada ontem, com o resultado
do exame enviado pelo Laboratório
Central de Santa Catarina. No entanto, a
mulher continua sob cuidados médicos e

tomando o Tamiflu, remédio indicado para
prevenção da doença. O outro caso suspeito,
de um homem de 27 anos, ainda não foi
confirmado e o resultado da análise deve

chegar ainda hoje a Jaraguá do Sul.
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1987

Kohlbach'contrata

"piloto' renomado
Na edição da semana entre os diasz-t 'de janeiro e 3 de feve-

.

reiro dê 1987, o jornal O Correio do Povo anunciava a contrata
ção de um consagrado piloto de automobilismo pela empresa

, Kohlbach. A aposta se tratava de Ingo Hoffmann, que iria con

correr na "mais tradicional prova de automobilismo nacional
as Mil Milhas Brasileiras", Segundo a publicação, a competição
ocorreria: em Interlagos e contaria com a presença dos maiores
nomes do esporte no Brasil.

"Em janeiro do ano passado, a prova foi vencida pela dupla
Zeca Giaffone/Walter Travaglini, com um Opala Stock-Cars.
Nesta competição, a Kohlbach, de Iaraguá do Sul, também par
ticipará, com o seu piloto Sávío Murilo Azevedo, que fará dupla
com um dos monstros sagrados do automobilismo nacional:

. Ingo Hoffmann, que já integrou o circo da Fórmula 1, foi cam

peão brasileiro de Stock-Cars em 1985 e vice-campeão na tem

porada passada", dizia o OCP.
Ainda segundo amatéria do jornal, o empresárioWilson "Bibe"

Kohlbach, apostando no sucesso do carro da equipe, o Opala,
havia contratado Ingo Hoffmann para fazer parceria com Sávio,
ganhando projeção nacional. Em 1986, o parceiro de Sávio havia
sido Osc� Chanoski, ficando em 16° lugar no geral, prejudicado
por problemas mecânicos.

PELO'MUNDO

1969

Aralat assume OLP
No dia 3 de fevereiro de 1969, o

palestino Yasser Arafat é nomeado
líder da Organização para a Libertação
da Palestina (OLP). Em 1993, Arafat
reconheceu o Estado de Israel numa
carta oficial ao primeiro-ministro
daquele país, Yitzha:k Rabin. Em
resposta à iniciativa de Arafat, Israel
reconheceu a OLP como a representante
legítima do povo palestino.

1970

Ali encerra carreira

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
/

.
/

t'
- "-"

Grupo Lunelli

INVENÇÕES ANTIGAS

A ÁGUA COM GÁS
A água gaseificada (cujo
líquido possui dióxido de

carbono) natural é bebida pela
humanidade desde os tempos
pré-históricos. Mas foi o químico
inglês Joseph Priestley quem
experimentou adicionar gases
a líquidos em 1767, produzindo
a primeira água gaseificada
produzida artificialmente.

FOTOS DIVULGAÇÃO

As escolas comunitárias, ou "Gemeíndeschu
len", como são chamadas em alemão, surgiram no

Brasil pela ausência da educação pública no país,
que somente começou a ser difundida na década
de 1930. Antes disso, as igrejas católicas e lutera
nas desenvolveram um modelo escolar comuni
tário para atender as necessidades educacionais
dos imigrantes no Sul do país, além de represen-

tarem a filosofia das comunidades cristãs, como
O do movimento da Reforma de Martinho Lutero.
Com a.perseguição aos alemães a partir de 1938,
amaior parte dessas escolas, onde as aulas eram
ministradas em alemão, foi fechada, reabrindo
após a Segunda Guerra Mundial. O governo bra
sileiro acreditava que ideias nazistas poderiam
estar sendo difundidas nessas instituições.

í

COSTUMES E TRADiÇÕES
Quando o homem passou
a comer com os_talheres

O uso de talheres na alimentação vem de séculos
atrás e a evolução dos aparatos acompanhou as mu

danças culturais das sociedades. As primeiras facas

surgiram na idade do bronze e do ferro, na era pré-his
tórica, com a finalidade da caça. As primeiras colheres
surgiram na mesma era, feitas de pedaços de madeira

.

ou chifres de boi em forma de concha. Já os primeiros
registros do uso do garfo datam do século XI. Mas a

popularização dos talheres, da maneira como utiliza
mos hoje, só começ�u no século XVI, quando a rainha
francesa Caterina de Médici difundiu o uso dos talheres
no país e na Europa. Antes disso, os italianos eram os

únicos na Europa que usavam os aparatos individuais.
Na Inglaterra e na França, as mesas aos banquetes só

Nesse mesmo dia, em 1970, o tinham duas ou três facas e travessas, compartilhadas
pugilista estadunidense Mohamed Ali por todos os presentes. Antes da difusão dos talheres,
(nascido Cassius Marcellus Clay Jr.), qualquer refeição era servida e comida com as mãos, até
ex-campeão mundial de pesos pesados, porque os talheres eram malvistos pela Igreja. Según-
anuncia sua retirada definitiva do boxe. do o estudioso James Cross, os'padres do século XVIII

Hoje, aOS 70 anos, �li é considerado costumam dizer que "Deus em sua sabedoria deu ao

o rei do boxe m�ndlal e.luta co?tra.a homem garfos naturaís - seus dedos. Assim, é um in-
doença de Parkmson, diagnosticada sulto a le s bsti uí- os por g rfos de metal"
noinícioda!d!@ç"M�Id�J8�0,iJiil!hhmlh!!!!HlIIIIIP, 'lI,I�! .. I, II

_ I,', II! "-,1111 I'
.
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oCORREIODOPOVO

SEXTA·FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 2012 Elijane Jung

Retratos da Vida
Minha amiga namora à distância e nas férias, andou se

aproximando do bofe,já que podia aproveitar os dias de
folga para ficarpertinho dele. Moça da cidade, ela curtiu aquele
sítio cheio de ovelhas, porcos, javalis, vacas e galinhas.
E ao me contar tudo isso afirmou com toda a convicção do
mundo que não se importa em acordar cedinho ou correr atrás

das criações que pulam a cerca

e fogem pelos sítios vizinhos.
.

Tudo isso não seria estranho
se não houvesse quem tivesse

visto a madame tentar
domar um javali com um

simples rodo. Émole?

A força e a vontade de viver do humorista
Chico Anysio. Após várias idas e vindas

para hospitais e inúmeras crises sérias,
mais uma vez o grande artista começa a

dar sinais de recuperação, mesmo lenta e

delicada. Eu acredito nisso de querer viver
e de usar da fé e da força. E nosso

querido humorista quer viver! Flash!

niversoTPM
universotpm@oc:orreiodopovo.eom.br

Dica Amaleras
Sorteios! Muitos sorteios, durante os meses de fevereiro e março. Com
os parceiros do blog e o aniversário do amaleras.blogspot.com chegando
por aí, pode se preparar para correr o risco de ganhar um montão de
mimozinhos e prêmios bacanas. Para participar não é preciso grande
esforço. E eu sugiro que você entre lá no blog das meninas e dê uma
olhadinha para saber como participar para ganhar biquíni, esmaltes, óleos
de massagem, bijus e até uma fantasia super sexy! Está esperando o quê?

COISAS DA NET

Conselheiro
amoroso

Preciso de uma opinião. Meu namorado
anda me deixando muito sozinha. A

gente namora há apenas algunsmeses
e atémesmo por isso ele deveria estar
mais empolgado com o namoro que tá só
no começo. Mas ele só me vê nos fins de
semana e ainda assimmuito pouco.
O que faço?

É namoro mesmo ou é coisa da sua cabeça?
Afinal, as coisas estão bemmoderninhas

hoje em dia: enquanto você pensa que está
namorando o outro tem certeza que só
está dando uns pegas. Mas se for namoro

mesmo, precisa conversar, tomar uma
atitude, dizer que não está contente.
E émelhor fazer isso agora, do que casar

com o cara e vê-lo como visita, certo?

SE EU ESTOU PROCURANDO ALGUMA COISA:

.� Coogte
SE EU ESTOU PROCURANDO ALGUÉM

facebook.

SE EU NÃO ACHO ALGUMA COISA:

MÃÃE

I

Pergunta .quem quer.
responde que"m sabe
Não sou gorda, mas em det��minados dias minha
barriga está tão inchada que quase não consigo fechar
minhas calças. Já fiquei de olho para ver se era algo
que comia ou alguma coisa assim. Independente
disso existe algo que eu possa fazer para desinchar?
(SandraM.)

R: Sandra, procure incluir fibras nas suas refeições e

diminuir ou cortar refrigerantes, pães e lacticínios.

Mastigue bem os alimentos, comamuita salada
crua e ingira bastante água. Faça disso um

-

hábito aliado ao exercício físico. Com o passar
do tempo você vai adquirirhábitos saudáveis
e poderá dar adeus ao inchaço ..
(Fonte da resposta:www.pergunteaodoutor.com)

Fanatismo em todos os aspectos:
. políticos, sociais, religiosos ... São terrível as
consequências que resultam do ato de pessoas
completamente alienadas. Nisso, incluo um
grupo de fanáticos pelo futebol, que acabam
com algo que deveria ser bonito. Depredar
ônibus, invadir campo, organizar ataques,
MATAR pessoas ... Trevasem tamanh�! II
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Mago da iluminação
está noFemusc

Gilberto Amaro, o Giba, responde pela
qualidade de luz e som da Scar desde 2004

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

e técnico, chegou a trabalhar para
estrelas como Ney Matogrosso e

Gilberto Gil, e também criou pro-
jetos de iluminação em espetácu- '

los naAmérica do Sul.

sentação de música. Casado com Jocelma Novais,
Nascido em Iretama, Noro- 30, e pai das meninas Giovanna,

este do Paraná, de uma família 11, e Gabriela, 9, se diz feliz em

de sete irmãos, Giba desde os Jaraguá do Sul. Lembra que o

12 anos se sentia atraído pelos convite partiu de Gilmar Moret
bastidores dos espetáculos, aju- ti, que buscou um técnico para
.dando a carregar caixas de som a Scar no Teatro Guaíra. "Me
e aprendendo a lidar com to- fizeram uma proposta e aceitei
madas e equipamentos eletrô- por causa da estabilidade. An
nicos . Ali começava o conheci- tes, ficava um mês fora de casa,
mento com som e luz. Foi em trabalhando, e aqui me assina-
1991 que ele passou a trabalhar ram carteira. Mas aceitei com
com a Tamanduá Iluminação, a liberdade de poder conciliar
de Curitiba, e começou a atuar com outros trabalhos fora", re
no circuito Paraná, São Paulo e vela. Tem como auxiliar o so

Rio de Janeiro. brinho, Maicon Vinícius Amaro.
"Trabalhei muito no Teatro No Femusc, são seis auxiliares.

Guaíra, em Curitiba", conta. Pa- Também em Santa Catarina,
ralelamente, trabalhava para a Cia é sempre chamado para criar e

de Luz, no Rio. Como' ilumínador: 1 • executar Ipl'(i),etos da área. Em

Ele está sempre na cabine de
som de um dos dois teatros

da Scar (Sociedade Cultura Ar

tística), desde março de 2004.

Gilberto Nascimento Amaro, 36
anos, ou simplesmente "Giba",
como ele é conhecido, é um li

ghting designer, ou iluminador
de palco, dos mais conhecidos
do Brasil. Também domina a

técnica de som, e a sua mesa

de trabalho é formada por te
clados cheios de botões e luzes.
Dos bastidores, ele comanda a

hora certa de acender ou apagar
aquela luz que fará a diferença
em uma peça teatral ou apre-

II
A Scar é primeira linha em

equipamentos de som e luz

para teatro, comparada ao

Teatro Alpha, de São Paulo.

GiJberto Ibnaro

2010, participou de curso de

iluminação em Las Vegas, o me
lhor do mundo.
_

"A Scar é primeira linha em

equipamentos de som e luz para
teatro, comparada ao Teatro Al

pha, de São Paulo, e das melho
res do Brasil". E o Femusc? "A

gente viu nascer, foi crescendo
e a cada dia se aprende mais na

organização e montagem de es-

petáculos", salienta.
A estabilidade profissional e

familiar, aliada à qualidade de
vida da cidade, foram decisivas

para sua permanência. "Hoje
não troco Jaraguá do Sul por
outro lugar. Consigo educarmi
nhas filhas com um nível mais

alto, e elas também participam
de cursos de acrobacia e balé
na Scar".

GUMZ
Contabi I i dad e
Consultoria Empresarial

'RI;i'SJ;, 1ID62tiBlll Oualidade

CredIbilidade Confiança

\l1V1W.gumz.com.i}r gumz@gumz.com.br

(47)3371-4747 11II1II PIlltCHIIl.Qll( DÁ &EllfD. Desde 1978
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Instrumentos de
.

cordas no shopping

,
,

> ,'�n�medJft .

o melhor plano de sa de é "IV r.

O segundo melhor é Uni ed

Oito instrumentistas se revezaram e tocaram, para os clientes do Shopping Breithaupt

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

No horário do meio-dia, enquanto as pessoas se
'

sentavam para saborear uma boa refeição, oito
jovens instrumentistas da América do Sul se reveza

vam na apresentação no Shopping Breithaupt. Insta
lados no corredor da praça de alimentação,' eles iam
tocando seus instrumentos para o público que estava

almoçando ou que passava pelo local. Concentra
dos nas partituras e com o empenho característico

'

de quem busca a perfeição, três argentinos, dois uru
guaios, dois colombianos e um brasileiro se revezavam

ao tocar suas músicas.
Muitos acompanhavam a atuação dos musicistas

entre uma garfada e outra, outr-os permaneciam nas

,

mesas aproveitando o tempo que restava do horário do

almoço, prestando atenção em cada nota musical. Ha

via também os que preferiam se postar bem em frente
aos músicos, olhares e ouvidos atentos, com expressão
séria ou curiosa. Mas teve também os que passavam

apressadamente segurando pastas, olharam os músi

cos de relance e seguiram seu caminho, apressados.:.
Mas, mesmo em um ambiente tão eclético, o em

penho e o prazer de tocar para o público superavam
barreiras. Ao final, ao verem o pequeno, grupo que se

formou e os aplaudiu, os rostos dos músicos se ilumi
naram e eles sorriram, gratificados.

Enquanto esperava a vez para se apresentar, o violi
nista colombiano LaBib Palis, 22 anos, nascido em Bar

ranquilla, conta que estuda na Universidade Iaverana
de Bogotá, e que costuma formar dueto com um vio
linista, nas apresentações em seu país ..Ele é estreante

em Femusc e considera que o melhor do festival são as

turmas de aprendizado, pela qualidade dos professo
res, vindo de todo o mundo. Toca há 13 anos e diz que
em seu país a popularização da música erudita está em

processo! e que nesta edição, 52 musicistas colombia
nos se inscreveram no evento.

A violoncelista argentina Maria Laura Logarzo, 31,
veio pelo segundo ano consecutivo. Em 2010, estudava
no Conservatório de Florença, na Itália. Ela reconhece'
que a música consegue transpor diferenças políticas,
culturais e de ensino, tanto que eles estão ali, reunidos
para se apresentar, sem terem se conhecido antes. In

tercâmbios culturais e de amizade que se formaram.

"Gostaria de poder voltar em 2013. Meu objetivo é po
der trabalhar com o violoncelo".

NOVAS AMIZADES
Os jovens participantes do Femusc
passaram a trocar experiências e fazer
amigos durante as apresentações

FOTOS EDUARDO MONTEC1NO

CORDAS
Violinista
colombiano
LaBib PaIis,
22anos,
foi um dos
músicos que
se apresentou
no espaço

Apresentação de violino, viola,
violoncelo por profissionais

CARDÁPIO MUSICAL
• 19h - Femusc em Timbó,Museu daMúsica
Timbó

Repertório: Charles Gounod ,

Petite Symphonie
Apresentação de estudantes
Filarmônica BoaVista

Repertório: Peter Tchaikovswky,
Serenata para Cordas

,

Apresentação de estudantes
,

Camerata Guaramirim

• 19h - Femusc no JuarezMachado, Teatro
JuarezMachado - Joinville
Repertório: Iohannes Brahms, Trio para
Clarinete, Violoncelo e Piano

Apresentação de professores
Repertório: Antonin Dvorak, Quinteto para
cordas emmi bemol maior, op. 97
Apresentação de estudantes

• 19h - Série Momento Springmann, Scar
Pequeno Teatro
Repértório:WolfgangAmadeus Mozart,
Serenata emmi bemolmaior

• 18h - Série Piano Masters, Sala 201 da Scar

Repertório: Frederic Chopin, Nocturne
Op. 37 nO 1

Apresentação de estudantes

, Repertório: Franz Liszt, Fantasia quase
Sonata - Aprés une lecture du Dante
Apresentação de estudantes
19h - Femusc em Pomerode, Teatro
Municipal- Pomerode
Repertório: Recital, Quarteto
de Cordas Sorocaba

Apresentação de violino, viola
e violoncelo por estudantes

Repertório:Antonio Carlos

Gomes, Sonata para Cordas

Apresentação deviolino;viola
e violoncelo por estudantes

Repertório: Antonin Dvorak, Quarteto
Americano, op. 96
Apresentação de violino, viola
e violoncelo por estudantes

Apresentação de oboé, clarinete,
fagote e trompa por estudantes
Repertório:Wolfgang Amadeus
Mozart, Sinfonia n. 41 Jupiter
Apresentação de estudantes

OrquestraMozart
Cláudio Jaffe, regente

• 20h - Série Musicalmente Falando,
Scar - Grande Teatro
Palestra: Reavaliando o impossível

• 20h30 - Série Grandes Concertos,
Scar - GrandeTeatro

Repertório: Paul Hindemith,
Metamorfoses Sinfônicas

Apresentação de estudantes

Orquestra sem maestro

Simon Bernardini, líder
Repertório: Igor Stravinsky,
A Sagração da Primavera
Apresentação de estudantes

Orquestra Sinfônica do Femusc
Alex Klein, regente

• HOJE, 3 DE FEVEREffiO
• 12h30 - Série Concerto
no Shopping Breithaupt
Repertório: AntaI Dorati, duas peças para oboé
Apresentação de oboé por estudantes

Repertório: Niccoli Pagahini, Capricho N. 24,

Apresentação de flauta por profissionais
Repertório: Jean Françaix, Quinteto no 1

Apresentação de flauta, oboé, clarinete,
fagote e trompa por estudantes

• 12h30 - Série Espaço CulturalAngeloni
Repertório: LudwigVan Beethoven,
Dueto, "obrigatoriamente usando óculos"
Apresentação de viola e violoncelo

por estudantes .

Repertório: Jean Françaix, Quarteto de Sopros
Apresentação de flauta, oboé, clarinete e fagote
por estudantes

Repertório: HeitorVilla-Lobos,
Quarteto de Cordas nv, 1

Apresentação de violino, viola,
violoncelo por profissionais
Repertório: FelixMendelssohn, Octeto
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Retruca
A lgunsmoradores nos arredores do termi
rlnal rodoviário, em Iaraguâ, não concor

daram com a minha nota "Farra'; de terça
feira,na coluna.Comenteiqueno amanhecer
do dia, principalmente nas sextas-feiras, é
normal ver jovens consumindo crack e ma

conha naquele Ioc{1J. Na visão deles, hoje,
considerando o que era antes, a região virou
um paraíso. Tudo, graças ao esforço do Te
nente CoronelGonçalves.Está aío recado.

"P" da vida!
Um vizinho de mesa, dia desses, num
bar amoda, foi no mínimo trágico. Ao
aconselhar que se encontrassem a pessoa

.

que havia 'roubado' o iPhone, em vez do

aparelho, trouxessem a mão do larápio,
cortadinha e enrolada em um saco

plástico. Que cruel!

UPPER k\cl�
Dica de sexta-Ieira
Curtir as delícias do Bar Scondidinho.

TV�__

� assinat;;'a

qy
1abol'atol'Ío
,Lenzi

ISO 9001 'Colunado oa Ond, comer bem em Jaraguá
No Hotel Kayrós, o melhor prato executivo da região, com a

mais linda vista para a natureza.

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

JIMIGAS Simone Falbo e PabiciaWitthoft conferindo

as delícias da Confraria do Churrasco

"

LEITORA Deise

Brussecke,
do Lojãoda
Marechal,

posando nesta
sexta·feira para

a coluna

Rua Canolnhas, 381- Centro

Jaraguá do Sul, SC- 89252-110

473371-2444

ARQUrvO PESSOAL

SEGUROS
GARCIA

COR�RA

47 3371-1788

• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai para o boa gente
Fabrício Benetta, que
está com tudo na área de

suporte de informática.
Aquele abraço!

• O empresário Valéria
Iunkes, da VêMais,
carimbou novamente
o passaporte. Vai bater
pernas nos Estados Unidos.

• Valdirzinho da Caixa
Econômica, dias desses,
depois de perguntarem se

ele estava sozinho. "Solteiro
sim, sozinho jame"!

• O meu amigo dentista
dr. luiz Fernando
Dellagiustina está

preparando o tempero
do churrasco, para
comemorar no próximo
dia 18, a idade nova.

• Seja voluntário,
doe sangue.

• Com essa.fuit

Novo endereço
O meu amigo Thiago Airoso Menezes

já está amil com as novas instalações
da suaAdegaAiroso Menezes. Agora,
mais moderna e aconchegante do que
nunca, está atendendo naMarechal

Deodoro, 1188, no concorrido espaço
daMarcatto Center. Bola branca!

Eleito Rio
Ontem, um parceiro da coluna entrou
no elevador já lotado de um edifício
na Epitácio Pessoa. Como a "rebimboca"

não subia (a porta fechava e abria), o
sindica alertou: "Olha o 'êdiffcio que
desabou no Rio! Tem gente demais no
elevador!". Desceram três - o nosso

parceiro, inclusive.

Renovaram
Um casal sangue bom após uma leve
"pausa" no namoro, volta firme e forte
o romance. Que beleza, amigos!

Leitor liel
o leitor fiel de hoje é o empresário
Jaime Franzner. Ele é outro amigo
que acompanha a coluna todos
os dias. Valeu mesmo!

Relax
A descoladaVivi Rodrigues, estreia o

festival de descontos na MaisonVoilà,
2012. Aliás, o torra tudo do que sobrou
das araras e prateleiras, está deixando as

bacanas desnorteadas, com preços bem
I�' camaradas e descontos de até 50%. Tudo

regado a prosecco geladíssimo, para que
a turma fique bem mais relaxo

SOCIAL Os casais Otaviano e labiane Pamplona e Amauri e
Emerita Jacobi, durante encontro do DC Logísti� em ltajaí

MAURICIO HERMANN

TRIO Luciana Benetta,.
MayaraMedeiros e Ketlyn
WoU, nos lugares damoda

li ii f .I!tI III i.' 1111; ff�! II

Se você
não gosta
de cOlDoas
coisas são,
altere-as!
Você não é
uma árvore.

PMROIIN

Anjo da
semana

Só aqui entre nós; fala
sério! O 'Projaquistão',
esse esquisito país do
mundo acha que BBB é
o máximo. Da baixaria,
pode ser. A barra está

tão pesada por lá, que o

goleiro Bruno, aquele ... ·

sabe, ganhava fácil, fácil
a prova do anjo.
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Após pensar muitoWiII (Clive
Owen) e Lynn (Catherine
Keener) resolvem presentear
a filhaAnnie (Liana Liberato)
com um computador. O casal
está convencido de que havia
criado seus três filhos em um

ambiente aberto e saudável
e que já poderia confiar em
Annie. Quando Annie faz um

novo amigo pela internet - um

garoto de 16 anos chamado
Charlie que ela conheceu num

chat de relacionamento,WiII e
Lynn deram toda a atenção. Mas
quando Annie e Charlei marcam
um encontro, sem que os pais
dela saibam, o que acontecerá
em apenas 24 horas irá mudar a
família para sempre.

··AMARELOU··

guando pisei nas ruas das grandes cidades
alemãs me impressionei com o respeito, e o

m o, dos motoristas pelas.leis de trânsito. Não
há hora ou pretexto para que algum carro avance

com o sinal amarelo. Pode até fritar os pneus ou

ranger os freios, dar grande susto no passageiro,
até mesmo levar uma encostada na traseira, mas
ninguém cruza a faixa de pedestres no amarelo.
Não só amulta é pesadíssima, como o infrator
tem que se explicar com a justiça, perde pontos
na carteira, tem uma enorme chateação. É um
comportamento profundamente fixado nos

motoristas, símbolo de convívio urbano civilizado
� sinal de cidadania. Entre nós é justamente o

oposto. Porque no nosso país em geral, e em
Iaragua do Sul não é nada diferente, a regra é

aproveitar até o último restinho do amarelo antes

do vermelho e ser mais esperto do que os outros.

Pelo menos até a próximo cruzamento.Talvez o
sinal amarelo seria como um extra, um bônus, um
"chorinho" do verde. Somos tão apaixonados pelo
amarelo, símbolo do ouro na bandeira nacional,

,

da camisa da seleção, que o usamos até para
mostrar desprezo. Se faltar coragem a alguém em

ummomento decisivo, dizemos que "amarelou".
Em cidades maiores, não necessariamente

sendo uma metrópole, por motivos óbvios, por
causa da insegurança nem o sinal vermelho

respeitamos: como
nos cinemas, um
clássíco do mundo
urbano brasileiro

que respiramos.
O Estado não

consegue dar

.segurança ao

cidadão e não
deveria puni-
lo por proteger
sua própria vida
nesse instante.
Não precisamos
ser nenhum sábio
no assunto para
perceber que, mais

do que um mau hábito perigoso é uma metáfora
do nosso jeito brasileiro de ser.A pressa que
leva ao atraso. Acostumado a atravessar anuas

de Iaraguá do Sul depressa, mesmo com a luz

verde, e depois de olhar para os dois lados, até em
vias de mão única, tive um choque em Brasília:
descobri que bastava colocar o pé na faixa para
que todos os carros parassem imediatamente,
em qualquer lugar ou horário, por mais
movimentados que fossem. Todo brasiliense vai
dizer: naminha cidade nós. respeitamos a faixa'
de pedestre. Talvez esse, junto com a arquitetura,
seus dois únicos orgulhos. Já em Jaraguá do Sul,
o pedestre' tem mais uma barreira quando
precisa atravessar: se for alguém mal vestido,
mais humilde, tem que esperar.

II
Não precisamos
ser nenhum sábio
no assunto para

perceber que, mais
do que um mau

hábito perigoso
é uma metáfora
do nosso jeito

brasileiro de ser.
li. pressa que leva

ao atraso.

CLIQUE DO LEITOR
Envie sua foto para

beatriz.sasse@terra.com.br

Existe, de fato, a suposta vida
turbulenta que tanto inspira
suas músicas tristes? Como
ela superou os desafios que
ameaçaram acabar com a sua

carreira? Este emocionante
livro narra a história da cantora,
desde a infância em Londres
até os nossos dias, em que
Adele tornou-se ícone da música
mundial. Acompanhe a trajetória
da menina que se apaixonou pela
música aos quatro anos de idade
e que na adolescência escrevia
as própnas canções até a virada
em sua carreira - quando, após
divulgar canções demo em sua

página do site MySpace, Adele
fechou acordo para gravar um
disco que rapidamente cativou
nossos corações.

O lugar de Chuvisco não é no Amizade Consultório Veterinário. Ele apenas
está lá de passaqem, esperando um novo lar, repleto de atenção e carinho.

Se você quer um companheiro de estimação, ligue 3371-2340.

A Docinhó foi recolhida das ruas e precisa de um lar. É uma cachorrinha muito
simpática e carente de, mais ou menos, seis meses. Para adotar entre

em contato com Elisângela ou Adair, no telefone 3370-5699 ou 9914-4604.

NOVELAS

com o pedido de Lúcio para estar com ela na sala de par
to. Gabriel convida Manuela e Júlia para conhecer sua fa
zenda. Lourenço conta para Rodrigo que entrou com uma

ação contra Jonas. TIago fica triste com a falta de atenção
de Cris e Jonas e pede para Lorena ligar para Lourenço.
Ana conta para Júlia que voltou a namorar Lúcio. Jonas
recebe a notificação da ação de Lourenço contra ele.

_ FINA ESTAMPA
René promete que pensará no pedido do filho. Patrí

cia procura Griselda. Antenor avalia se ainda quer se casar
com Patrícia, agora que sabe do segredo. Griselda expulsa
Teodora de sua casa. Paulo chega à casa de Tereza Cris
tina e os dois conversam emocionados. Joana pede para
falar com o diretor do hospital onde Marcelamorreu. René
avisa a Griselda que voltará para sua antiga casa. Paulo
avisa que só fará um teste de DNA se sua irmã quiser. - VIDAS EM JOGO

Tereza Cristina manda Crô avisar aos jornalistas que fará Patricia desperta do coma. Françisco pede a Cleber
uma declaração. Antenor pede Patrícia em casamento. que ligue para Regina para ter noticias de Miguel, mas
Patrícia marca um encontro com Alexandre. Louzada avi- o sequestrador nega. Patrícia pergunta por Miguel e a

sa a Joana que a enfermeira que viu a última pessoa que médica assegura que seu filho está bem. Após conseguir
esteve com Marcela desapareceu. Tereza Cristina se faz se desamanrar, Francisco joga café quente no capanga de

de vítima para os jornalistas
-

Cleber e desarma o ex-policial. O capanga ataca FranCIS
co. Na ilha, Juliana fica surpresa ao ver Lucas arinado e

o aéonselha a pensar duas vezes antes de matar Cleber.
Sem serem vistos, Lucas e Juliana encontram Cleber e

Francisco. Lucas aponta ii arma para Cleber.

• AQUELE BEIJO
Lucena diz a Henrique que Juan quer que seu filho

nasça na Colômbia. Vera diz para Vicente que Henrique
ficará furioso caso ele seja nomeado chefe da Comissão.
Deusa conversa coni Sarita, Olavo tenta negociar com
Violante. Ricardo busca Flavinho no Lar e Otilia sugere que
Camila tenha ciúmes de Bernadete. Felizardo diz a Valério
e Damiana que eles estão noivos. Belezinha conta a Inti
ma que quer anular seu casamento com Agenor. Belezi
ma consultaVicente sobre a anulação de seu casamento.

Regina encontra o registro do filho abandonado de Ma
ruschka. Vicente apresenta Claudia para a mãe como sua
namorada. Herondi flagra Iara dando banho em Amadeu.

_ CORAÇÕES FERIDOS
Eduardo volta a colocar o anel no dedo de Amanda;

Olavo pede para Vitor não contar nada a Vera e Aline, pois
ele"quer conversar com Amanda antes. Eduardo arranca

página de caderno de anotações de Amanda e esconde. O
casal se despede com beijo apaixonado. Amanda revela
a Lucy que aceitou o pedido de casamento de Eduardo.
Eduardo pede a mão de Amanda a Olavo. Olavo pressiona
Eduardo e pergunta se ele tem certeza de que está prepa
rado para se casar com Amanda. Vera fica radiante com a

notícia de que Amanda e Eduardo vão' se casar, pois o ca
minho fica livre para Aline conquistar Vitor. Eliseu convida
Janaina para jantar na vila. Luciano fica enciumado. Em
conversa com Amanda, Olavo quer saber se a sobrinha
está preparada para se casar.

- A VIDA DA GENTE
Iná diz a Moema que Laudelino precisa mudar para

que ela volte a se relacionar com ele. Laudelino pensa em

compartilhar com lná o resultado de sua terapia. Ana con
ta para Alice que reatou com Lúcio. Celina se emociona

ANIVERSARIANTES
3/2 Daniel Volles Kruger lvonete E. Ristan Marli F. Boddenberg
Ademar Panstein Dirceu Krueger Jeferson A. Wilbert Priscila Borchardt
Alice C. Duwe Edernir Braz Petry Karla Ranghetti Rafael Zapella
Camila Rambo Eduardo Fugel Kelly F. Borges Roberto C. Buzzar.ello
Carin I. Stern Estela C. B. Pereira Lucas M. Weber Ronaldo Petry
Carlos F. Priebe Gerson Schmitz Maristela Mbretti Sandro R .. Alvize

., '.lli ,j •
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TlRlRIIAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHeZ

eSTOU

COM NÁUS&AS,
DIARRéiA e

.

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Breithaupt 1
• Viagem 2:A Ilha Misteriosa - Dub.- Livre (14h,
15h50,17h40,19h30 e 21 h20)
• Cine Breithaupt 2
• Os Homens que não Amavam as Mulheres - Leg. -16 anos

(15h,1Bh e 21)
• Cine Breithaupt 3
• Alvin e os Esquilos 3 - 20 - Dub. - Livre (13h40,15h30 e 17h20)
• As Aventuras de Tintim - Dub. - Livre -(19h20)
• Sherlock Holmes - O jogo das Sombras - Leg. -14 anos (21 h30)

BLUMENAU

• Cine Norte Shopping 1 - 3D
• Viagem 2: A, Ilha Misteriosa - Dub. - Livre (13h, 15h1 O, 17h20,
19h30 e 21 h40)
• Cine Norte Shopping 2
• A Beira do Abismo - Dub. -12 anos (13h1 O, 15h30, 17h45, 20h
e 22h20(B)
• Cine Norte Shopping 3
• Alvin e os Esquilos 3 - 20 - Dub. - Livre (12h20)
• Filha do Mal- Leg.-14 anos (14h15,16h10,1Bh10, 20h10 e

22h10)
• Cine Norte Shopping 4
• Os Homens que não Amavam as Mulheres - Leg. -16 anos

(13h20, 16h30, 19h45 e 23h(B)
• Cine Norte Shopping 5

Os Descendentes- Leg. -12 anos - (12h10(A),14h40,17h10,
19h50, 22h30)
• Cine Norte Shopping 6
• Sherlock Holmes - O jogo das Sombras - Dub. -14 anos

(13h30, 19h10
• J. Edgar - Leg.-12 anos (16h20 e 22h)
• Cine Norte Shopping 7

• A Bela e a Fera-3D - Dub. - Livre- (12:00(A), 14h,16h e 1Bh)
• As aventuras de Tintim - 3D - Dub. - Livre - (20h30 e 22h50(B))
A - Somente sábado e domingo. B - Somente sexta e sábado.

• Cine Neumarkt 1 (3D)
• A bela e a fera (3D) -14h15,16h30, 1Bh40 (Dublado)
• As aventuras de Tintim (3D) - 21 h (Leg) - 10 anos

• Cine Neumarkt 2
• Alvin e os esquilos 3 -13h40,15h30,17h20 (Dublado)
• Sher10ckHoImes: o� de sombras -19h10,21h 50 (I..eg) -14aros

rume para corajosos
A Filha do Mal, do diretor William Brent Bell, é mais
um filme de terror em estilo documentário que faz
sucesso nas bilheterias. Seguindo o modelo das
sériesAtividade Paranormal, o filme com baixo

orçamento ficou em primeiro lugar no ranking dos
Estados Unidos em sua estreia no dia 6 de janeiro,
desbancando "Missão Impossível- Protocolo
Fantasma" e "Sherlock Holmes - O Jogo das

·

Sombras". Filmado em Roma e Bucareste, gira em
torno das investigações acerca de rituais de exor

cismo, com muitas cenas fortes e perturbadoras.

• Cine Neumarkt 3
• Filha do mal-14h,16h,1Bh, 20h, 22h (Leg) -14 anos

• Cine Neumarkt 4
• Os descendentes - 19h20, 22h1 O (Leg) - 12 anos

• Cine Neumarkt 4
.

• Viagem 2 -A ilha misteriosa -13h10, 15h10, 17h10 (Dublado)
-10 anos

• Cine Neumarkt 5
• J. Edgar - 13h30, 19h (Leg) - 12 anos
• Millennium - Os homens que não amavam as mulheres -16h10,

21 h40 (Leg) - 16 anos
.

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• À beira do abismo -14h30,16h40,1Bh50, 21h15 (Leg) -12 anos

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Sherlock Holmes: o jogo de sombras -13h40,16h15,19h10,
21 h40 (Leg) - 14 anos

.

• Cine Garten 2
• Filha do mal-14h, 16h, 1Bh, 20h, 22h (Leg) -14 anos

• Cine Garten 3
• Alvin e os esquilos 3 -13h30, 15h20, 17h10, 19h (Dublado)
• J. Edgar - 21 h (Leg) - 12 anos

• Cine Garten 4
• OS.descendentes - 13h15, 19h45 (Leg) -12 anos

• Precisamoslalarsobre Kevin -15h30,17h40,22h10 (I..eg) -16 anos

• Cine Garten 5
• À beira do abismo -14h30,16h45, 19h20, 21h30 (Leg) -12 anos

• Cine Garten 6 (3D)
• A bela e a fera (3D) -14h15, 16h30, 1Bh45 (Dublado)
• As aventuras de Tintim (3D) - 21h15 (Leg) -10 anos

• Cine Mueller 1
• Alvin e os esquilos 3 -13h30, 15h20, 17h10 (Dublado)
• Sherlock Holmes: o jogo de sombras - 19h, 21 h40 (Dublado) -

14anos
• Cine Mueller 2
• Viagem 2 -A ilha misteriosa -14h, 16h20, 18h30, 20h45
(Dublado) -10 anos

• Cine Mueller 3 (3D)
• As aventuras de Tintim (3D) -13h45,16h (Dublado) -10 anos

• Millennium - Os homens que não amavam as mulheres -1Bh15,
21 h20 (Leg) - 16 àJios

• . I •

------�---- - _---_----_- ---,------,--------------- .. -------- _--------------_--

I

Humorista poderá
ter DVDs recolhidos
A Justiça de São Paulo concedeu liminar

que proíbe a venda do DVD "AArte do

Insulto", de Rafinha Bastos, que contém
piadas sobre pessoas com deficiência física
emental. A ação foimovida pelaAssociação

.

de Pais e Amigos dos Excepcionais de São
Paulo e as pessoas com deficiência. Rafinha
tárnbém está proibido de fazer esse tipo de

piada em seus shows. Cabe recurso.

Comportamento pode
atrapalhar BBBs
o psiquiatra Roberto Shinyashiki escreveu
nesta quinta para o site UOL questionando
o comportamento de Laisa e Renata no

programa BBB. Segundo ele, amaneira
como elas se portam na casa, pode
atrapalhar futuro delas namedicina. Renata
com os desejos sexuais aflorados deixa suá
imagem de terapeuta ameaçada. Já Laisa
não tem atitude e palavreado adequados e

parece querer ganhar "a qualquer custo".

Solía Vergara é

«;I mais desejada
A atriz colombiana SofíaVergara lidera a
lista demulheresmais desejadas do mundo,

.

publicada nesta quarta-feira, pelo site
AskMen, a partir de uma enquete que recebeu
ummilhão de votos dos leitores. ';É uma
honra ser amulhermais desejada doAskMen
neste ano. Um enorme obrigado a todos esses
homens que_me desejam", disse a atriz da série
Modem Familyem comunicado.

Grávida. Claudia
Leitte se diz leliz
Grávida pela segunda vez do empresário
Márcio Pedreira, Claudia Leitte afirmou
que está sofrendo com os enjoos. "Estou
enjoada, masmuito feliz! No Festival de
Verão (de Salvador), tinha que correr para·
todo lado. E vinha aquela coisa ácida na
garganta...", contou. Claudia já é mãe de

Davi, de dois anos, e diz estar preparada
- para o segundo filho. "Eu nasci para sermãe."

HORÓSCOPO

Autoria de ..

Ai. Se Eu
Te Pego" é discutida
Autora de "Ai, Se Eu Te Pego" em parceria
comAntônio Dyggs, SharonAcioly
está sendo acusada de plágio por três
estudantes de João Pessoa, na Paraíba.
As amigas afirmam ter criado o refrão,
conhecido na voz do sertanejo Michel
Teló. Amanda Cruz, Aline Medeiros da
Fonseca e Karine AssisVinagre alegam ter

como prova um vídeo e e-mails trocados
com em que Sharon.

�E
)S

Sharon Stone virá

para o Carnaval
o Carnaval de rua em Salvàdor contará com
uma presença hol1ywoodiana em 2012. A
atriz americana Sharon Stone vai conferir
de perto a folia dos trios elétricos baianos
do camarotemontado pelo Terra no circuito
Barra-Ondina. A passagem da atriz pela
Bahia será rápida: apenas um dia. Mas a
cobertura damaior festa popular domundo
segue com força total no portal .

ii ÁRIES II LIBRA
No trabalho, será preciso agir com mais firmeza se quiser É provável que o dia seja marcado por desafios. No trabalho,
conquistar seus objetivos. Atenção aos detalhes. A dois, tente terminar as tarefas que já estão em andamento. A dois,
cuidado com a rigidez para não magoar o par. as desconfianças no amor podem gerar conflitos.

t;J
TOURO mi ESCORPIÃO
Atrito com pessoas mais jovens'pode deixar seu humor No setor profissional, é provável que você precise lidar com

instável, cuidado! Há sinais de dificuldades para projetos que não deslancham. Assuma o controle da situação
expressar o que sente. para o serviço andar. A pessoa amada vai exigir sua atenção.

li]
GÊMEOS SAGITÁRIO
Há tendência a se prender às pequenas coisas, tornando Tensão entre amigos ou parentes não está descartada Interfira
o dia mais cansativo. No romance, sinceridade será com segurança para que esses conflitos não tenham resultados
fundamental para um bom relacionamento. Aposte nisso! futuros. Os momentos ao lado do par serão agradáveis.

•
CÁNCER

D!
CAPRICÓRNIO

Tensões podem surgir ao longo do dia. Com a família, • No trabalho, novas ideias e projetas trazem melhorias para o

demonstre que tem garra e determinação. Não permita seu cotidiano. Dê uma atenção especial à sua saúde e evite o

que os problemas interfiram em seu romance. es�. Sonhe e faça planos com a pessoa amada.

RI
LEÃO • AQUÁRIO
Uma tensão no trabalho deverá colocar você no centro Brincadeiras ao longo do dia podem atrapalhar sua
do furacão. Não misture as questões do ambiente � produtividade. Uma conversa com seu amor ou a pessoa que
profissional com as pendências da vida pessoal. deseja conquistar é a melhor forma de voltar à realidade.

mi VIRGEM III PEIXES
Conflitos entre pessoas próximas vão surgir e você poderá Evite atitudes e comportamentos muito rigidos:Tente se

mediá-los. Observe ambos os lados, mas não tome partido. A adaptar às' siluações e não se preocupe com os resultados.
, I dois, os diálogos terão papel importante para o relacionamento. Procure se aproximar da pessoa amada.
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Quer pul)lic:ar sua loto?
É só ...andar para recepc:ao@ocorreioclopovo.c:o....br.

1. Dooa Irma Bruch Eberhardl completa
91 anos, dia 5/2. A família, parentes,
amigos e principalmente o neto Gilo Mathes

desejam muita saúde, paz, sucesso e

muitos anos de vida! Parabéns!

2. Elsina Mathes vai éompletar no dia 24/2

mais um aniversário, o seu filho Gilo, deseja
muita saúde, alegrias e muitos anos de vida

3. Gilo compartilha uma foto da festa entre
parceiros de trabalho da Malwee setor

estamparia - 2 turno, que foi um sucesso.

Vale a pena relembrar!

4. Os filhos, amigos e familiares parabenizam
o casal Evanilde e Paulo Dopke, que no dia
15/1 comemorou Bodas de Prata. Que esta
união seja eterna com a bênção de Deus.

São os desejos da família!

5. Feliz aniversário para Marli B. Millnitz que
dia 5/2 comemorá 50 anos. Quem deseja
muitas felicidades e saúde são os familiares

6. Quem comemora idade nova no dia 1/2,
é o empresário Jaison Soares. Quem lhe

deseja muito sucesso � a espos�
Daniela Kasprowicz. Parabéns!

7. Os pais Carlos e Irene, os irmãos Ane
Caroline e Junior, o afilhadoVictor e o noivo
Emerson, parabenizam ,Anelise Lima da Silva

pelo ingresso na Façuldade de Medicina

Veterinária, na cidade de Lages. A você nosso
carinho e votos de muito sucesso nessa nova

etapa da sua vida.Te 'amamos muito!

8. Este é o Lucas Consoni que no dia 5/2

completa 13 anos. Os pais Jair e Margot e seu
irmão Matheus Consoni desejam felioidades

9. O lindo João completou seu primeiro
aninho no dia 12/1 a família deseja
muitas felicidades!

10. Este é o Caik que comemorou o primeiro
aniversário dia 3111. A família deseja os
parabéne emuitas alegrias!

11. Parabéns a biza Renita Koch que no dia
28/1 comemorou anivesário cercada da família,
que deseja muita saúde e paz. Um beijinho
especial da bisneta Ana Julia.

12. Um .abraço para Izeti e Valentim,
leitores do O Correio do Povo.
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Hoje tem show nacional com Velhas Virgens no

London Pub!
A irônica banda das Velhas Virgens prepara mais

um divertido "Carnavelhas", o já tradicional show

formatado para o camaval.
A banda apresenta um show camavalesco, com
direito a marchinhas, mescladas ao bom e velho

rock'n'roll. As velhas ainda entram no palco com

figurinos surpresa criados especialmente
para o camaval.
As músicas tratam da'"i>temática de São
conforme explica o guitarrista e responsável por
algumas das composições, Alexandre "Cavalo"
Dias: "Estamos fazendo algo que é um baile de
camaval paulista mesmo, vamos falar dos lugares
que a gente gosta em São Paulo e prestar uma

homenagem a nossa cidade. Esse será nosso

rogue com sotaque do Bixiga, meu!".
Um carnaval diferenciado, para os amantes do

rock, aos moldes das Velhas Virgens.
Os inqressos estão a venda no Posto Mime da

Reinoldo Rau a preço promocional de primeiro
lote, R$10feminino e R$ 20 masculino.
Corra antes que acabe e gar:anta o seu a preço
especial! As reservas também estão abertas no site

do London Jaraguá, basta acessar

www.londonjaragua.com.br e garnntir a sua!

o nosso grande brother, parceiro, irmão, loran

Schrauth, fez um risoto de tomate e manjericão
definitivamente maravilhoso, nesta terça-feira que
passou, agui no Cabana Cult Coisa de chef rnesnol
E falando em chef, loran está a todo vapor se

preparando para assumir a cozinha do mais novo

point da cidade.
VoltamoS com o assunto em breve, aguardem!

Olha que sacada! A Julia Kaiser vai fazer o seu chá de
bebê no Espaço Oca, regado com muito rock'n'roll
das bandas: Aurora Snow, Produto Orgânico e

Carcerários. Dia 19/2 a partir das 16h.
O ingresso é R$ 5 ou um presente.
Achei sensacional a ideia! Para quem acha que o rock
está morrendo kkkkkkkkkk, ta aí.

ROCK'N'ROLL no chá de bebê da Julia.

Em "O Dragão da Maldade Contra o Santo

Guerreiro", o matador de cangaceiros Antonio das

Mortes, vai à cidade de Jardim das Piranhas,
contratado para matar um bando de jagunços

.

chefiados por Coirana, que se diz herdeiro de

Lampião. Vencedor dos prêmios de melhor direção
e da oftíca intemaciónal no Festival de Cannes de

1969. Como apontou a aftica, contradição· e
violência encontram o êXtase e a beleza em "O

Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro" .

/IA Sagràção da Primavera", prestes a completar
100 anos, será regida por-Alex Klein no Festival de

Música de Santa Catarina (Femusc) nesta sexta,
com entrada franca.
Cerca de mil espectadores do maior festival

escola de música dássica da América Latina vão

poder experimentar toda a emoção desse teor

revolucionário no Grande Teatro da Sociedade
Cultura Artística de Jaraguá do Sul/SC hoje a

noite, á partir das 2Oh30, durante a série "Grandes

Concertos", que compreende os principais
espetáculos do festival.

.

"A Sagração da Primavera" ·causou furor quando
foi apresentada pela primeira vez. A plateia
acostumada a concertos essencialmente

melódicos foi surpreendida por uma avalanche de
novidades: canções famosas deformadas,
deslocamentos de ritmo, harmonias com tons

misturados e n-ases curtas, além de um tratamento

totalmenté novo dos instrumentos. Até hoje, a

cada execução, a obra guarda novidades
consideradas vanguardistas, independentemente
da plateia.

_,.., Além desta obra, a. noite na Scar contará também
com a apresentação da Orquestrá Sem Maestro,
liderada pelo violinista Simon Bemardini (Orquestra
Filarmônica de Berlim), que interpretará
"Metamorfoses Sinfônicas",de Paul Hindemith.
Quem dá a letra é o pessoal competente da
Texto üvre Serviços de Imprensa.

,

(" AGENDA
./ HOJE - VELHAS VIRGENS
London Pub - 23h
./ HOJE - REGGAE SAMBA (Araucária Roots e lamba)
Uco Bar - 23h �

./ AMANHÃ - PALCO ABERTO FEMUSC
London Pub - 22h

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com
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Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3. e,

HORIZONTAIS
1. Cometido, executado
2. Reduzir a placas
3. As iniciais da atriz Arosio I Interjeição de impaci

ência, irritação
4. Uma categoria de corridas de automóveis, muito

popular nos EUA I Sufixo do Brasil, nos endere

ços da internet
5. Seleção, escolha
6. Que não sente emoções ou paixões
7. As iniciais do músico Gonzaga (i 912-1989) I

Pessoa que é objeto de veneração
a. Fundamentalmente honesto I índice de Massa

Corporal
9. Categoria, geralmente em tom depreciativo! Ilhota

coroniforme, de origem coralina
10. Aceso em chamas
1.1. Caixa Econõmica Federal! Prometer formalmen

te
12. PÔ( em plano superior I O tãntalo, para os quí

micos
13. Aquele que tem por função alisar ou polir ma

deiras, metais, superfícies, etc. com certo papel i2

com material abrasivo.

VERTICAIS
1. Grupo de animais de raça fina, selecionada I Es

cola média superior
2. Cortar completamente os cabelos de alguém!

Depósito de cereais
3. Mulher que vive maritalmente com homem, sem

estar com ele casada I O engenheiro francês
Gustave (1832- i 923), construiu a torre de Paris

4. Tu, em certos casos í A cidade principal I A meta
de de XII, em algarismos romanos

5. Perguntado para esclarecer! Famoso clube holan
dês de futebol

6. Preço do frete! Certo cabo náutico
7. Peça que se usa como reforço na extremidade de

alguns utensílios I Pugnar pró ou contra
8. As iniciais da modelo gaúcha Gisele I Empréstimo

gratuito, sem juros, restituível no prazo marcado
9. Aquele que se deixa enganar facilmente! Purificar

a água com C!.
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TODOS OS MESES NAS BANCAS

Pode chover
Sol e calor no Estado,
com nuvens e pancadas
rápidas e isoladas de chuva.
Trovoadas no fim do dia no
Meio Oeste; no.Planalto Sul,
no Litoral Sul, noAltoVale
do Itajaí e no Planalto Norte.
Temperatura elevada, com
máxima acima de 30°C
namaioria das regiões.

HOJE

MíN: 20°C
MÁX: 34°C

AMANHÃ
MíN: 21°C
MÁX: 35°C

DOMINGO

MíN: 229C
MAx: 35°C

SE'GUNDA
MíN: 22°C
MÁX: 32°C

Ensolarado

O sol aparece entre nuvens,
com chuva namadrugada e

fim do dia nas regiões de divisa
com o RS, e entre a tarde e noite
nas demais regiões. Risco de
temporal isolado. Temperatura
elevada.Vento de nordeste
e noroeste, fraco a

moderado com rajadas.

Parcialmente
Nublado

Trovoada

Cortador de. grall1a
Quando o nosso cortador de grama quebrou, minhamulher ficava sempre
me dando a entender que eu devia consertá-lo.
Mas eu sempre acabava tendo outra coisa para cuidar antes, o caminhão,
o carro, a pesça, sempre alguma coisa mais importante paramim.
Finalmente ela: pensou num jeito esperto de me convencer,
Certo dia, ao chegar em casa, encontrei-a sentada na grama alta, ocupada
em podá-la com uma tesourinha de costura.
Eu olhei em silêncio por um tempo e depois entrei.em casa.

Em alguns minutos eu voltei com uma escova, de dente e lhe entreguei.
- Quando você terminar de cortar a grama - eu disse - Você pode também
varrer a calçada.

"

�

Os médicos dizem que eu voltarei a ahdar, mas mancarei pelo resto da: vida.

MORAL DA. HISTÓRIA
O casamento é uma relação na qual há uma pessoa

, que está sempre certa, e a outra é ummarido.

Entre os dias 6 e 9, as condições
atmosféricas continuam propícias à
ocorrência de pancadas de chuva no
Estado, concentradas especialmente entre
a tarde e noite, masmal distribuídas.
Temperatura elevada até o dia 9,
diminuindo um pouco depois devido ao

deslocamento de uma frente fria, seguida
de umamassa de armais frio.

CHEIA

e MINGUANTE

e NOVA

e CRESCENTE

7/2

14/2

22/2

29/2 .

com pouca variação
de nuvens para hoje e

amanhã. No domingo sol,
alternando com pancadas

de chuva e possíveis
trovoadas.

r
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Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CAlARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOlíveíra, 380-Centro - 89251-201- JARAGUADO SUl. - SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700..

EDITALDE fNTIMAÇÃO DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nes
te Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM fNTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 200945/2012 Sacado:ANlITON RODRIGUESME Endereço:RUA JOSETIIEO·
DORO RIBEIRO 3887 -ILH!\DA FIGUEIRA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-000 Credor.
ADV COMEROO E DISTRlBUlCAO IlDA Portador: - Espécie: DM! - N° TItulo: 1129247 -

Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$ 548,44 - Data para pagamento: 08/02/2012-Valor total a
pagarR$625,82Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 548,44 - Juros: R$ 4,02 Emolumentos:
R$l1 ,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 200946/2012 Sacado:ANIITON RODRIGUESME Endereço:RUAJOSETIIEO
DORO RIBEIRO 3887 - IlHADA FIGUEIRA - JARAGUÁ DO SUI.-SC - CEP: 89258-000 Credor.
ADV COMERCIO E DISTRlBUlCAO IlDA Portador. - Espécie: DM! - W TItulo: 1130161 -

Motivo: falta de pagamemoValor. R$155,20 - Data para pagamento: 08/02/2012-Valor total a
pagarR$229,69Descrição dos valores: Valor do título: R$155,20 - Juros:R$I,13 Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$15,46

Apontamento: 200909/2012 Sacado: CARI.OS LEOP.DLDINO DA SILVA Endereço: ESTR.
ANO BOM,1185 BRACO ESQ. - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor. LUBRlLAGES CO
MEROO DE LUBRIFICANTES LIDA Portador. - Espécie: DM! - N° TItulo: 50830/2 - Motivo:

falta de pagamentoVaiar: R$ 437,14 - Data para pagamento: 08/02/2012- Valor total a pagar
R$550,31 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 437,14 - Juros: R$ 1,45 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 53,82

Apontamento: 200905/2012 Sacado: CARMEN FERREIRA Endereço: RUALillS BOSSE 341 -

JARAGUA DO SUL - CEP: Credor. PAREYMATERIAlS DECONSTRUCAO IlDAME Portador:
- Espécie: DM! - N° TItulo: 29396/001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 212,90 - Data

para pagamento: 08/02/2012- Valor total a pagarR$323,03 Descrição dos valores: Valor do ti
tulo: R$ 212,90 - Juros: R$ 0,78 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$23,20 - Diligência: R$51,45

Apontamento: 200957/2012 Sacado: CLAUDIA LUANA sroin ME Endereço: R JOAO JA
NUARlO AYROSO 2050 SALA 03 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor. MALHA
RIA FEITO CRlANCAIlDA Portador: - Espécie: DM!- N'Titulo: 016047-2 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 390,83 - Data para pagamento: 08/02/2012- Valor total a pagar R$465,65
Descrição.dos valores: Valàr do título: R$ 390,83 - juros: R$ 2,21 Emolumentos: R$11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 200188/2012 Sacado: DKSA HOTEL E RESTAUlIANTE IlDA ME Endereço:
RUA 10AOWIEST JUNIOR 7777 (BR2BO, 7433 - KM 76) - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-500
Credor. GUMZ CONlABILIDADE E CONSUlTORIA EMPRESA Portador. - Espécie: DM! -

N° TItulo: 9200116622 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 162,50 - Data para pagamento:
08/02/2012- Valor total a pagar R$238,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 162,50
- Juros: R$ 0,48 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 19970112012 Sacado: ERM AGROCOMERCIAL IlDA Endereço: RUA lZABEL
Al1D 1809 -ISABELAUTO - CORUPÁ-SC- CEP: Credor. RETIMAQ RETlFlCADEMAQUINAS
LIDA Portador. - Espécie: DM!- N°TItulo: 2271520102 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 644,74 - Data para pagamento: 08/02/2012- Valor total a pagar R$805,56 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 644,74 - Juros: R$ 3,43 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital:
R$23,10 Condução: RS 35,60 - Diligência:R$ 87,09

Apontamento: 200648/2012 Sacado: GUSTAVO PACHER Endereço: ANGEW TORlNEW 78
AP 204 BLE - JARAGUADO SUL - CEP: Credor. CONDOMINlO RESIDENCIALAMARYLLlS
Portador: - Espécie: DM!- N'Tirulo: 9200050982 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$127,51
- Data para pagamento: 08/02/2012-Valortotal apagarR$191,19 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 127,51- Juros: R$ 0,51 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 200185/2012 Sacado: HUGO WEIDNER FILHO Endereço: RUA ANO BOM
455 - CORUPA - CEP: 89280-000 Credor: DA CAl AUTO PECAS IlDA Portador; - Espécie:
DM! - N° TItulo: 12574/01 - Motivo: falta de pagamento Vaiar: R$ 207,00 - Data para paga
mento: 08/02/2012- Valor total a pagar R$320,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$
207,00 - Juros: R$ 2,20 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 53,82

Apontamento: 20093112012 Sacado: JAIME DE MORAfs Endereço: RUA BERNARDINO
BRESSANl175 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89265-730 Credor. MAI CONSTR HORIWNTE
ITDAME Portador: - Espécie: DM!-N'Titulo: 1-Motivo: falta de pagamentoValor. R$150,00
- Data para pagamemo: 08/02/2012-Valor total a pagarR$236,65Descrição dosvalores: Valor
do titulo: R$150,00 - Juros: R$ 0,80 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 200956/2012 Sacado: KAROISA IlDA ME Endereço: RUA WAlTER MAR

QUARDT 3050 SAlA 02 - BARRA DO RIO MOLHA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Credor. BAN
CO ABC BRASIL SA Portador. BECKHAUSER IND E COM DE MALHAS IlDA Espécie: DM!
- N° TItulo: 6034385C - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 449,13 - Data para pagamento:
08/02/2012- Valor total a pagar R$518,03 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 449,13 -

Juros: R$1,04 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 9,96

Apontamento: 200927/2012 Sacado: KASA DESIGN COM DE MOVEIS E DECORACOES
L Endereço: AV GETUUO VARGAS, 05 SL 1 E 2 - CENTRO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000
Credor: BANCO 0.0 ES1l\DO DO RIO GDE DO SUL S A Portador. BC 24 HORAS ALARMES
E SISTEMAS DE S Espécie: DM!- N° TItulo: 3026012 - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$
200,00 - Data para pagamento: 08/02/2012- Valor· total a pagar R$311,15 Descrição dos vaia
res: Valor do título: R$ 200,00 - Juros: R$1,80 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 200932/2012 Sacado: KASA DESIGN COMDECLIDA Endereço:AVGETULIO
VARGAS 5 SLOI E 02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. RECLlNERS INDUSTRIAL LIDA
Portador: - Espécie: DM!- N'Titulo: 3077-6/6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 379,31 -

Data para pagamento: 08/02/2012-Valor total a pagarR$489,54 Descrição dos valores: valor
do título: R$ 379,31 - Juros: R$ 0,88 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 201001/2012 Sacado: KASA DESIGN COM MOV E'DEC ITDA Endereço: AV
GETUUOVARGAS 05 SALAOI E 02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. NOVAUNEAMO
VEIS LIDA Portador. - Espécie: DM! - N° TItulo: 1776-3 - Motivo: falta de pagamento Vaiar:
H$1.070,47 - Data para pagamento: 08/02/2012-Valor total a pagar R$1.l90,52 Descrição dos
vaiares: Valor do titulo: R$1.070,47 - Juros: R$10,70 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edi
tai: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 200036/2012 Sacado: UON COM DE MATERlAIS DE CONSTRUCAO L Ende-

reço: RUAALWIN KOCH 1559 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-210 Credor. SCM GROUPTEC
MATICMAQUINAS EEQillPAMENTOSUDA Portador. - Espécie: NF - N'Titulo: 0013582/02
- Motivo: falta de aceite e pagamentoValor. R$10.833,00 - Data para pagamento: 08/02/2012-
Valor total a pagar R$11.019,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$IO.833,00 - Juros: R$
104,71 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$24,08

Apontamento: 200037/2012 Sacado: LION COMERCIO DE MATERlAIS DE CONSTRU
CAO Endereço: RUA ALWIN KOCH 1559 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-210 Credor. SCM
GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQillPAMENTOS ITDA Portador: - Espécie: Nf - N° TI
tulo: 0013582/03 - Motivo: falta de aceite e pagamento Valor: R$ 10.833,00 - Data para paga
mento: 08/02/2012-Valor total a pagar R$11.019,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$
10.833,00 - Juros: R$ 104,71 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 2p0994/2012 Sacado: UON COMERCIO DETINTAS E FERRAGENS IlDA En

dereço: RUA ALVIN KOCH 1559 - TRES RIOS DO SUL - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-810
Credor. MACRO DIESEL I1DA ME Portador. - Espécie: DM! - W TItulo: 135901 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 2.000,00 - Data para pagamento: 08/02/2012-Valor total a pagar
R$2.091,95 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.000,00 - Juros: H$14,66 Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital: R$.23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 200955/2012 Sacado: WJA DE ROUPASVAES ITDAME Endereço: RUAWAL
TERMARQUARDT 155 SAlA 13 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-700 Credor. MASH INDUS
TRIAE COMERCIO IlDA Portador: - Espécie: DM!- N°TItulo: 026141/04 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$543,20 - Data para pagamento: 08/02/2012- valor total a pagarR$608,72
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 543,20 - Juros: R$ 2,35Emolumentos: R$11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 200981/2012 Sacado: LOJA DE ROUPAS VAES ITDA ME Endereço: RUAWAL

TERMARQUARDT 155SAlA 13- JaraguádoSul-SC- CEP: 89259-700Credor: BOWGNAIND
DE CALCADOS ITDA EPP Portador: - Espécie: DM!- N° TItulo: 1594 O-O - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 642,90 - Data para pagamento: 08/02/2012-Valor total a pagarR$707,99
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 642,90 - Juros: R$1,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 200984/2012 Sacado:WJADEROUPASVAES ITDAME Endereço: RUAWAL

TERMARQUARDT 155 SAlA 13 - Iaragué do Sld-SC - CEP: 89259-700 Credor: KITSCHBAZA
AR LIDA Portador: - Espécie: DM!- N°TII1.Ilo: R011.11778 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 222,50 - Data para pagamento: 08/02/2012- Valor total a pagar R$286,48 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 222,50 - Juros: R$ 0,81 Emolumentos: R$ II ,60 - Publicação edital:
R$23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$5,27

���e;.���:��2_�����g�R�1e�:aW=�_:D��;
CREDIALVES Portador. - Espécie: CRl- N° TItulo: 400-2009-25 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 5.411,67 - Data para pagamento: 08/02/2012- Valor total a pagar"R$7.4B9,77 Des

crição dos valores: Valor do título: R$ 5.411,67 - Juros: R$ 1.942,78 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital; R$ 23,10 Condução: R$ 35,60 - Diligência: R$ 65,02

Apontamento: 200964/2012 Sacado: MARCIa SCHULZ Endereço: ESTRADA PEDRA DE
AMOlAR RBR 280 KM 83 - PEDRA DE AMOlAR - CORUPÁ-SC - CEP: 892BO-000 Credor:
CREDIALVES Portador. - Espécie: NCR - N°TItulo: 509-2009-57 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 463.10 - Data para pagamento: 08/02/2012- Valor total a pagar R$712,BO Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 463,10 - Juros:R$114,38 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$35,60 - Diligência:R$ 65,02

Apontamento: 200237/2012 Sacado: MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA Endereço: RUA
FlLISTRINO MACHADO 30 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-090 Credor: RCF INCORPORA
DORA LIDA Portador: - Espécie: DM! - W Titulo: NPOOO2827 - Motivo: falta de pagamento
valor. R$ 499,98 - Data para pagamento: 08/02/2012- Valor total a pagar R$580,50 Descrição

. dos valores: Valor do título: R$ 499,98 - Juros: R$ 1,66 Emolumentos: R$ 11 ,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 200938/2012 Sacado: NIlTON DA COSIA Endereço: RUA CAMPO ALEGRE
127 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: ZEITGWCK INDUSTRIAMEThLURGlCA IlDA Por

tador: - Espécie: DM!- N°Titulo: 748/02: Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.488,44 - Data

para pagamento: 08/02/2012- Valor total a pagar R$1.563,28 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 1.488,44 - Juros: R$1,48 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 200973/2012 Sacado: PAMELA SHlTZLER Endereço: R DOMINGOS DA

ROSA, 55 B I.FIGUEIRA -ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-001 Credor
CIVAL CONFECCOES E CALCÀDos ITDA ME Portador. ELEfRIARAGUAENSE Espécie:
DM!-N'Titulo: 718-3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 890,00 - Data para pagamento:
08/02/2012- Valor total a pagar R$964,84 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 890,�
Juros: R$ 1,48 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di-

ligência: R$15,46
.

Apontamento: 200972/2012 Sacado: SIDNEY IGLESIAS VlEIRA Endereço: RUA HEN

RIQUE BORTOUNI 135 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-360 Credor: CIVAL CONFEC
COES E CALCADOS UDA ME Portador: ANDlSAT COM. DE ELE. Espécie: DM! - W
TItulo: 000173/C - Motivo: falta de pagamento Vaiar: R$ 1.087,50 - Data para pagamen
to: 08/02/2012- Valor total a pagar R$1.l61,92 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
1.087,50 - Juros: R$ 1,81 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 200646/2012 Sacado: VICENTE SANTANA DE OLIVEIRA Endereço: RUAAR
THUR C G ERDMANN 66 - jaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-398 Credor. HSBC BANK BRASIL
SA BANCO MUlJIPW Portador. L R BREDA ME Espécie: DM! - N° TItulo: 0044 - Motivo:
falta de pagamento Valor. R$ 550,00 - Data para pagamento: 08/02/2012- Valor total a pagar
R$630,32 Descrição dos valores: Valorl:lo titulo: R$ 550,00 - Juros: R$ 1.46 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$20,96

Apontamento: 200654/2012 Sacado: WALDEMAR MAASS Endereço: R PASTOR ALEERTO
SCHNEIDER 851 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor. DORlVAL DE SOUZA FREITAS Porta

dor. - Espécie: CH - N°Titulo: 851780 - Motivo: edita de pagamentoValo," R$ 17.930,00 - Data

para pagamento: 08/02/2012-Valor total a pagar R$19.317,75Descrição dos valores: valor do
título: R$ 17.930,00 - Juros: R$1.308,89 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo",
na data de03/02/2012. Jaraguádo Sul (SQ, 03 de fevereiro de 2012.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto

Total de titulas publicados: 28

MUNICiplO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001/12

OBJETO: Contratação de empresa para viabilizar a empreitada por preço global, em regime de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICACOMUNITÁRIA
entre os lindeiros dos imóveis e o Município de Corupá, conforme Lei Complementar Municipal nO 007/2009 compreendendo o trecho da

Est (O+O,OOm A 33+13,35m)na Rua Francisco Mees - Bairro XV de Novembro no Municipio de Corupá, com Área Total de 5.098,23m2 e

Extensão de 504,54m com Largura de 10,00 m, com fornecimento de.mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários), abrangendo
uma extensão total de 1622,52 metros, no Município de Corupá, conforme memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos

que fazem parte integrante deste Processo.
/

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 03/02/2012 ás 09hOOmin do dia 20102/2012.

INiCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 20102/2012
TIPO: Menor Preço.

.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITA[ÓRIO: No endereço Prefeitura rv1_LJ_nicipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e

também no site Http://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 08h ás 12hs e das 14h ás 17hs

Telefone (47) 3375-6500
Para recebimento do edital é impresdndível que a licitante retire o arquivo de itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.
sc.gov.br.
Corupá, 01 de Fevereiro de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI - PREFEITO MUNICIPAL

GIORGIO RODRIGO DONINI
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Na forma dos Artigos 17 e 18 do Estatuto Social e de acordo com a deliberação da
Diretoria em reunião realizada no dia 25/01/2012, ficam convocados os sócios da

ASSOCIAÇÃO DE SERViÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL
- "BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS", para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a

ser realizada no dia 22/0212012, com início às 18:00 horas, em primeira convocação,
e às 18:30 horas, em segunda e última convocação, na Sede Social, situada na Rua
Presidente Epitácio Pessoa, nO 90, nesta cidade de Jaraguá do Sul (SC), com a

seguinte ordem do dia:

Apresentação do Relatório de Atividades do Exercício de 2011

Apresentação e aprovação do Balanço do-Exercício de 2011
Assuntos de interesse geral.

.Jaraquá do Sul, 01 de fevereiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1° Vara Cívil

Rua Guilherme CristianoWackerhagen; 87, Vila Nova - CEP 89.259-300,
Jaraguá do Sul...:-Email: jgsvar1@tjsc.br

Juíza de Direito: Karen Francis Schubert Reimer
Chefe de Cartório: Luíz Lanznaster Junior

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS

Ação Monitóría nO 036.10.009362-6
Autor: RLG Comércio de Veículos Ltda.

Réu: Novatio Soluções em Tecnologia Ltda. Epp
Citando(a)(s): Novatio. Soluções em Tecnologia Ltda. Epp, Rua Prefeito José Bauer, 894,
salas 02 e 03, Vila Rau - CEP 89.250-000, Fone(47), Jaraguá do Sul- SC.
Valor do Débito 1 Descrição do(s) Bem(ns): R$ 4.221 ,30. Data do cálculo: 30/06/2010.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local
incerto ou não sábio, fica(m), ciente(s) de que, neste Juizo de Direito, tramitam os

autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para efetuar(em) o pagamento
do montante exigido ou a entrega da coisa reclamada ou oferecer(em) embargos,
em 15 dias, contados do transcurso do prazo desse editâl. Em caso de cumprimento
ficará o réu isento do pagamento de custos e honorários advocaticios (art. 1.1 02-c -

1°, do CPC). ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos os embargos no prazo marcado
constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.102-c 1°, do CPC).
E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o

presente edital, a qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez, sem

intervalo na forma da lei.Jaraguá do Sul (SC) 02 de Fevereiro de 2012 - Karen
Francis Schubert Reimer - Juíza de Direito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2012 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 03/2012-PMS -

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução (com forneci
mento de mão de obra, materiais e equipamentos), de cercamento e paisagismo
da área externa do Espaço Educativo lnfantitTipo C, situada a Rua Guaramirim,
Bairro Schroeder I, no município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial
descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos' que fazem parte integrante
do Instrumento convocatório.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 20 de fevereiro de 2012
às 08h45min.
Abertura do Processo: 20 de fevereiro de 2012 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da
Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc:gov.br) ou junto ao setor de liçitações de
segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
'

Schroeder, 03 de fevereiro de 2012. -

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2012 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO W. 07/2012-PMS - TIPO: MENOR

PREÇO GLOBAL
OBJETO: contratação de empresa especializada em capacitação
com os professores da Rede Municipal de Ensino, nos segmentos da

Educação Infantil e Ensino Fundamental da Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Schroeder/SC.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 23 de fevereiro
de 2012 às 08h45min.
Abertura do Processo: 23 de fevereiro de 2012 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas
no site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao

setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h
e das 13h30mim'às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail:

licitacao@schroeder,sc.gov.br,
Schroeder, 3 de fevereiro de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MARCELE GOUCHE

,

IVANA IMOVEIS: NOVA SEDE PARA
MELHORATENDER OS CLIENTES

Imobiliária acompanha aceleramento do mercado epassa a atender em novo endereço

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Há seis anos no mercado

imobiliário, a Ivana Imóveis,
Imobiliária e Incorporadora, pas
sa a crescer e oferecer aindamais

conforto aos clientes. A empresa
mudou de endereço e inaugu-

veis para este ano são as melhores

possíveis, uma vez que o mercado
imobiliário continua em cresci

mento, está cada vez mais acirra

do e competitivo e com os clien

tes .mais exigentes e cientes de

seus direitos. A Ivana Imóveis tem

como meta a construção de uma

rou recentemente sua nova sede, obra por vez. Assim, garante o

localizada na Rua Barão do Rio prazo de entrega e, somente após
Branco, 588, Centro. O novo local, o _término de um projeto, é lan

conta com salas amplas e con- çado um novo empreendimento.
fartáveis com profissionais aptos "Com isso podemos dizer com

para atender as necessidades dos, segurança que tem como lema

clientes. o crescimento com confiança e

� as novidades não param por credibilidade", garante a proprie
aí. As expectativas da Ivana Imó- tária, Ivana IzabelVargas Capraro.

Umahistória de união
e persistência

,

A Ivana Móveis foi fundada

em 2005 pelo casal Isaul Capra
ro e Ivana Izabel Vargas Capraro.
Naturais deNova Trento, casados

há 26 anos, tem duas filhas: Gio

vana e Juliana. Ambas cresceram

acompanhando os passos dos

pais e acrescentam o profissio-

.'

larga experiência na área de ven-

das" foi fundada em 2005 a Ivana

Imóveis, Imobiliária e Incorpora
dora. "Assim, ficamos mais pró
xímos dos clientes e aptos para

projetar novos empreendimen
tos que viessem a atender me

lhor as expectativas dos compra-
nalismo à empresa familiar. Este ,dores", ressalta Ivana.

mês, Giovana cola grau no curso Como todo empreendimento,
de Engenharia Civil pela Furb no início o casal enfrentou difi

(Universidade de Blumenau) e culdades, uma vez que ambos

Juliana finaliza o curso de Direito
ainda este ano.

A intimidade com o mercado

imobiliário já vem de longa data.
Desde 1986, Isaul atua no ramo

são de Nova Trento e não possuí
am referências na cidade. ''A con

fiança foi conquistada através do
esforço, transmitindo credibili

dade, sempre prestando o me-

3370-1122
. anaimoveiS.Com.brWWW.IV

NOVIlSEDE
A lvana Imóveis conta com salas�plas, confortáveis e profissionais

capacitados para realizar os sonhos dos seus cUentes

Empreendimentos
da construção civil. Dez anos lhor atendimento", reforça. O último empreendimento
depois, decidiu que construiria Atualmente, a imobiliária tra- .entregue pela Ivana Imóveis foi
casas que seriam comercializa

das por imobiliárias locais. Com

o crescimento, sentiu a necessi

dade de atender diretamente os

,,' clientes e acompanhar o merca

do imobiliário. Sempre ao lado

da sócia Ivana, que já reúnia uma

balha com vendas de imóveis o Residencial Dubai, em março
próprios e de terceiros e atende do ano passado, situado na Rua

em Jaraguá do Sul e região. Com a Rudolfo Hufenuessler, centro de

experiência adquirida através dos Jaraguá do Sul. A empresa lança
muitos anos de trabalho, estão agora o Residencial Itália, na Rua

firmes no mercado, e com várias Julio Tavares da Cunha Mello,
obras entregues e bem aceitas. centro da cidade.
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Esportes res jaraguaenses
reducao@avan.eesportes..... desafiam escadariaHenrique Porto

Exemplo
o engenheiro RenêEncinas e sua esposa Irma Maranon são

pais de Sofia, atleta do basquete sublb. Ela, junto com suas

amigas, compõe uma promissora geração da modalidade. Para
que o grupo fosse ainda mais forte, o Jangada ofereceu bolsas
de estudos parciais para as atletas que ainda estudavam na

rede pública. Porém, nem todas tinham condições de assumir o
valor residual. Eis queRenê e Irma 'adotaram'duas atletas e irão

patrocinar seus estudos na instituição. Uma atitude grande, um
exemplo que vale destacar. Uma lição de cidadania para todos nós!

Sócios
Que os planos de sócios são uma alternativa econômica cada vez mais
procurada por clubes, disso não resta dúvida. O motivo é simples:
a antecipação de receitas é essencial, pois permite ummelhor

planejamento. Mas o torcedor também ganha, economizando.
Aderindo a um plano, tem acesso a um ingressomais barato em
relação à bilheteria, além de regalias.Aqui na região, por R$ 60/mês
o torcedor pode acompanhar todos os jogos de Iuventus, Jaraguá e

ADJ. É verdade que dinheiro não nasce em árvore, mas fica a dica!

FME Base
Sem querer ser chato, mas já
sendo, lembro que a última
notícia publicada no site da
FundaçãoMunicipal de Esportes
está datada de 19 de dezembro
do ano passado. E não pense
que nada está acontecendo nas

categorias de base do esporte
jaraguaense desde então. O
basquete juvenilmasculino, por
exemplo, contratou um atleta de

Seleção Brasileira.

O técnico Biro está rindo à
toa. Seu filho Cleyton anda
arrebentando na base do

Figueirense. No fim de semana
levantou mais um troféu, desta
vez no interior de São Paulo.
Além dele, existe outro jogador da
cidade que é titular incontestável
da equipe. É o zagueiro Bruno,
filho do 'veterano' Paulinho,
meia do futebol amador. Filhos
de peixes, peixinhos são!

Juventus
Neste sábado acontece mais ummutirão de limpeza no estádio
João Marcatto. O pessoal da torcida RaçaTricolor já confirmou
presença. Os amigos do Iaraguá Breakers também manifestaram

a intenção de ajudar. O torcedor que quiser, também pode
chegar lá e participar. É só levar seus apetrechos. Temmuita

coisa por ser feita no local e toda força será bem vinda.

ARQUNO PESSOAL/HENRIQUE PORTO

Foto
Para aqueles que não recordam, trago acima uma foto do antigo
uniforme daADJ, nas cores vermelho, verde e branco. Era
década de 90 e a camisa do Bragantino fazia um grande sucesso,

servindo com inspiração. Na foto, a equipe de futebol do Colégio
Marista, que representou a cidade no Moleque Bom de Bola.
Tem Rubens, Adolfo, Ié, João, Flavinho e outros.

-

Martin Lenzi, Allan Fischer e Rafael
Becker se preparam para a difícil
Descida das Escadarias de Santos
JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

Para alguns, o simples fato de
descer uma escada de bici

cleta já pode ser considerada
uma atitude insana e radical.

Agora imagine então descer os

417 degraus da escadaria do
Monte Serrar, em Santos (SP), no
menor tempo possível.

Depois dos primos schroeden
ses Markolf - campeão da prova
em 2003 - e Volkmar Berchtold,
chegou a vez de três garotos de Ia-

raguá do Sul encararem o desafio.
Pilotos da equipe Over Bíke,

Martin Willian Lenzi (14 anos),
Allan Willian Fischer (15 anos)
e Rafael Cristiano Becker (16
anos) encaram pela primeira vez
a aventura de descer os ·650m a

toda velocidade.
"Eles terão muitas dificulda

des, já que degraus são de con

creto e não dão margem para er

ros. Terão que pilotar com muita
técnica e agressividade", analisa
Cristiano Santos, o Kaneta, res

ponsável pela equipe. "Os três

praticam a modalidade há dois

anos, mas em montanha, num
piso totalmente diferente", diz.

Apesar dó pouco tempo de

prática do down hill, o currículo
dos atletas merece respeito. Allan
foi terceiro colocado na categoria
juvenil do último Campeonato
Catarínense, enquanto Rafael
foi o quinto na Junior. Em Monte
Serrat terão pela frente obstácu
los naturais artificiais.

A lOa edição da Descida das
Escadarias de Santos terá a trans

missão da Rede Globo, no do

mingo, a partir das 9h30, dentro
do Esporte Espetacular. Martin
Lenzi e Allan Fischer irão com

petir na categoria Juvenil. Rafael
Becker disputará a Junior.

DNULGAÇÃOIOVER BIKE

Pilotos se preparam para encarar a prova vencida porMarkolf, em 2003

1O CopaBeira Rio de Futsal define suas regras
O congresso técnico da lo

Copa Beira Rio de Futsal definiu

algumas modificações na com

petição, prevista para iniciar no
dia 8. A principal delas é no siste
ma de disputa, onde sai o mata

mata direto e entra uma fase pre
liminar, com dois grupos.

O Grupo A terá Kiferro, ADF,
Kaiapós e Beira Rio. No Grupo

B estão PQN, Global Pisos, Bau
mann e Coremaco. As equipes
jogam entre si na primeira fase,
avançando os dois melhores de
cada grupo para a semifinal.

Outra novidade é a partici
pação do ex-jogador Chico, que
atuará pela equipe da casa. To
dos os dias de evento haverá a

venda de churrasco. A competi-

ção terá o patrocínio do Plano
Leier e todos os jogos· aconte
cem no remodelado ginásio do
clube central.

Confira as partidas da rodada
inaugural: Kiferro x ADF (19h),
Kaiapós x Beira Rio (20h) e PQN
x Global Pisos (21h). As demais
rodadas acontecem nos dias 10,
11, 13, 15 e 17 de fevereiro.
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MASSACRE NO EGITO

A triste sombra do
ditadorMubarak
Na briga entre torcedores dos
clubes AI Masry e AI Ahly, pelo
menos 74 pessoas foram mortas

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Opartido Liberdade e Justiça,
que lidera o Parlamento do

Egito, afirmou em comunicado

que o confronto entre torcedo
res em um estádio de futebol foi

provocado por partidários do ex

ditador Hosni Mubarak. Na briga
entre torcedores dos clubes Al

Masry e Al Ahly, pelo menos 74

pessoas foram mortas.

Uma testemunha relata que os

torcedores do Al Masry ameaçaram
de morte os rivais desde o início da

partida e, no final do jogo, foram a

campo para começar a perseguição.

Uni dos diretores do Al Masry, Mo
hammed Sein, afirmou que existia
um grupo de vândalos infiltrados
entre os torcedores do time.

"Não entendo como a torci
da poderia fazer isso depois de

ganhar o jogo. Só poderiam ser

vândalos infiltrados que os ins

tigaram para isso". O diretor do
estádio de Port Said, Mohammed
Yunus, afirmou que a polícia não
atuou para evitar a tragédia por
medo dos torcedores.

"A polícia não atuou porque
tinha medo. Ficaram só olhando

porque temiam que fossem lin
chados", disse. Yunus também re

velou que a tensão entre as duas

equipes vinha desde a semana

passada quando torcedores orga
nizados começaram a trocar pro
vocações pelas redes sociais.

Como loi
A confusão aconteceu -após

a partida entre Al Ahly, do Cairo,
e Al Masry, de Port Said, local do
confronto (que fica a 200 km da ca

pital), que terminou 3 a 1 para os an
fitriões. Os clubes, e principalmente
suas torcidas, têm uma longa rivali
dade e histórico de confusão.

Os torcedores da casa começa
ram a jogar pedras e garrafas sobre
os rivais e feriram também os jo
gadores do Al Ahly. Testemunhas
contaram que a torcida local pas
sou a provocar os rivais a cada gol.
No final, irritados, os seguidores
dos dois times invadiram o campo.

Polêmico,
Valdiviacritica

árbitro
O meia chileno Valdivia vol

tou ao Palmeiras após desfalcar
a equipe contra o Cataduvense.
E já no seu retorno, ele criticou a

arbitragem do juizAntônio Rogé
rio Batista do Prado, após a vitó
ria por 2 a O sobre o Mogi Mirim,
na noite de quarta - feira. Além de
reclamar, o camisa la palmeiren
se classificou a atuação de Prado
como "brincadeira".

"É brincadeira. No fim do pri
meiro tempo, eu falei que havia
sido escanteio e ele deu tiro de
meta", chiou. No lance, o chileno
concluiu à meta do Mogi Mirim e

o goleiro Anderson espalmou para
fora. O árbitro, porém, deu posse
de bola ao clube interiorano.

Valdivia também minimizou
os dois gols de falta do volante
Marcos Assunção. "Ele consegue
os gols porque nós sofremos falta
perto da área. O grupo todo luta e

busca as jogadas para ele cobrar",
finalizou o polêmico atleta.

Marcas da barbárie de quarta-feira ainda são visíveis no estádio de Port Said, no Egito, onde jogavam lUMasry e lU Ahly

Os 2.100 operários da recons

trução do estádio da Fonte Nova,
. palco baiano para aCopa doMun

'. do de 2014, continuam com os

braços cruzados, aguardando por
melhores condições de trabalho.

Greve émantida nas obras da arena em Salvador
A greve se soma à que aconte

ce no estádio de Pernambuco, que
ontem completou seu décimo dia.
A construtora (Odebrecht) e o sin
dicato envolvidos são os mesmos.

As greves acontecem exa-

tamente no momento em que
as duas sedes são as mais pres
sionadas pela Fifa. A dupla está
com a participação na Copa das

Confederações condicionada ao

andamento de suas! obras. Rio;

Brasília, Belo Horizonte e Forta
leza são as únicas já garantidas .

Em Salvador, os operários
alegam que, ao receberam osalá
rio de janeiro, constataram "uma
série de desoentos indevidos que

revoltou a todos", segundo o pre
sidente do Sindicato, Adalberto
Galvão. Segundo a' empresa, o

problema está relacionado ao

controle de frequência dos fim
cionários ..
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Golpes dobilhete
ainda fazemvítimas

abordada no Centro de Iaraguá
por um homem que dizia ter

um bilhete da loteria premiado,
mas que para sacar o prêmio,
precisaria realizar um depósito.

O rapaz prontamente juntou e Como recompensa, ele dividiria
devolveu ao suposto dono: o prêmio com a idosa. Engana-

Em seguida, um segundo in- da pelo estelionatário, a vítima

tegrante da quadrilha o abordou emprestou R$15mil que jamais
e elogiou o gesto nobre do rapaz.. foram recuperados: As câmeras
A dupla ofereceu uma boa quan- . demonitoramento daPolíciaMi
tia em dinheiro ao jovem, mas litar gravaram o homen suspeito

- como estratégia, pediu para que de ter aplicado o golpe. "Estamos
ele fosse até um endereço, em investigando, mas é um caso difí
uma suposta empresa, a fim de cil de se elucidar, pois namaioria
retirar' a recompensa. Para isso, das vezes, a quadrilha é de outra

pediram para que ele deixasse a cidade e costuma agir em vários
bolsa que carregava com cerca lugares", informa o delegado.
de R$ 770, documentos e outros No fim do ano passado, uma
pertences pessoais. Ele não en- mulher de 60 anos foi lesada em

controu a empresa e então per- R$ 30mil, todo valor de econo

cebeu que foi lesado. mia de anos para comprar um
Na semana passada, uma carro. Ela foi enganada por um

mulher de 58 anos foi mais uma homem que dizia ter um bilhe
vítima do "golpe do achadinho". te premiado, mas que precisava
Segundo informações do de- depositar uma quantia antes de

legado Adriano Spolaor, ela foi . retirar o valor.

Em uma semana, duas pessoas
registraram queixa na DP. Na quarta-feira,
um jovem de 21 anos perdeu R$ 700
JARAGuÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Bilhete premiado, achado,
chute. São golpes antigos

que por incrível que pareça ain
da continuam fazendo vítimas.
Em Iaraguá do Sul, o delegado
Adriano Spolaor chega a fazer
um apelo à população para que
fique alerta. Em uma semana,
duas pessoas foram lesadas por
quadrilha de estelionatários.

O último caso registrado foi
na quarta-feira. A vítima é um ra

paz de 21 anos que caiu no "golpe
do achadinho". A tática do crime
é clássica, O jovem caminhava

próximo à Caixa Econômica Fe

deral, Centro de Iaraguá, quando
um homem que estava em sua

frente, deixou cair um envelope.
. MARCELE GOUCHE

"Ninguém oferece dinheiro para um desconhecido"
O delegado Adriano Spolaor

pede para que as pessoas fiquerri
atentas para não serem lesadas

pelas quadrilhas de estelionatá
rios. Ela acrescenta que namaio
ria das vezes, são de três a quatro
golpistas que agem juntos.

. "Dinheiro não cai do céu.

Ninguém vai te oferecer um va

lor considerável no meio da rua.

Eles aproveitam da ingenuidad�_
das pessoas. Quando for aborda
do por esses golpistas, precisam
avisar a polícia de imediato",
pede o delegado. Ele alerta para
que as pessoas jamais I passem

número de conta, deem bolsa ou

objetos que estejam carregando
a desconhecidos. "As. pessoas não
podem se deixar levar por pos
postas de ganho fácil. Período

próximo aos dias de pagamen
to dos salários exige ainda mais

atenção", ressalta Spolaor.
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Como funciona O golpe
Bilhete premiado: uma pessoa de aparênciamuito humilde aborda
a vítima com o pretexto de pedir uma informação e revela ter um
bilhete possivelmente premiado. Um segundo golpista se aproxima,
confirma a história e se oferece para ajudar. Eles armam um

esquema para que a vítima empreste uma quantia em dinheiro

para que o suposto ganhador do bilhete possa receber a bolada. Em

troca, ele é seduzida pela recompensa que irá receber. Porém, os
golpistas fogem e a vítima perde o dinheiro emprestado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Na forma dos Artigos 17 e 18 do Estatuto Social e de acordo com a deliberação
da Diretoria em reunião realizada no dia 25/01/2012, ficam convocados os sócios
da ASSOCIAÇÃO DE SERViÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL
-"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS", para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR-DINÁ
RIA, a ser realizada no dia 22/02/2012, com inicio as 19:00 horas, em primeira con

vocação e às 19:30 horas, em segunda e última convocação, na Sede Social, situada
na Rua Presidente Epitàcio Pessoa, nO 90, nesta cidade de Jaraguà do Sul (SC), com
a seguinte ordem do dia:

.

- Eleição da nova Diretoria e Conselho' Fiscal;
Jaraguà do Sul, 01 de fevereiro de 2012.

GIORGIO RODRIGO DONINI
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim - 1a Vara

Rua João Sotter Correa, 300, Amizade - CEP 89.270-000,
Guaramirim-SC - Email: gmmvarl@tjsc.jus.br

Juiz de Direito: Gustavo Sch_wingel
Chefe de Cartório: Sandra Maria Weber

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITORIA - COM PRAZO DE 20 DIAS

Ação Monitória na 026.02.001201-8

Requerente: Milenia Agro Ciencias S.A

Requerido: Coral Comércio e Representações
Agropecuária Ltda e outros

Citando(a)(s): JOSÉ SOARES, brasileiro, natural de São João Batista - SC,
Casado, Comerciante (Agropecuária Friedmann), nascido em 01/03/1952,
RG 307.595-8/SC, CPF 223.740.279-53, pai Antero Francisco Soares, mãe
Maria Pera Soares, Rua Professor Antonio Estanislau Ayroso, 60, Nova

Brasília - CEP 89.252.270, Fone 047, Jaragua do Sul-SC e MARIA MARLI
PEREIRA SOARES, brasileiro(a), Casada, Comerciante, CPF 899.052.539-

04, Liberata Portobelo, s/n, CEP 89.580-000, Fone (047), Fraiburgo-SC.
-Valor do débito/Descrição do(s) bem(ns): R$9.907,50. Data do
cálculo: 21/04/2002. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima

identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado,
bem como CITADA(S) para efetuar(em) o pagamento do montante exigido
ou a entrega da coisa reclamada ou oferecer(em) embargos, em 15 dias,

.

contados do transcurso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento
ficará o réu isento do pagamento de custas e honorários advocatícios (art.
1.102-c, § 10 do CPC). ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos os embargos
no prazo marcado constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial
(art. 1.102-c do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos,
partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qua será afixado no local
de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.
Guaramirim (SC), 10 de maio de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500 - 89278-000 - CORUPÁ - SC
e-mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: http://www.corupa.sc.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO 176/11

Processo de licitaçâo nO 138/11
Modalidade Tomada de Preço nO 018/11

Contratante: MUNICíPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nO

83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 -

Centro, Corupá - SC.
Contratada: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

03.620.927/0001-1� e inscrição Estadual n". 253.992.443, estabelecida na

Rua Anélio Niccocelli, 1720, Bairro Figueirinha - CEP 89270-000, Municípiode
Guaramirim, Estado de Santa Catarina.

Objeto: Contratação de empresa para viabilizar a empreitada por preço global,
em regime de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA da Rua Ano Bom - Bairro Ano
som - Município de Corupá (com fornecimento de mão-de-obra, materiais e

equipamentos necessários), abrangendo uma extensão total de 400,00 metros,
.

no Município de Corupá, conforme memorial descritivo, planilha de quantitati
vos e demais anexos que fazem parte integrante deste Processo.
Valor do Contrato: R$ 327.106,33 (Trezentos e Vinte e Sete Mil Cento e Seis
Reais e Trinta e Tres Centavos).
Data da Assinatura: 30/12/2011
Data da Vigência: 31/12/2012

luiz Carlos Tamanini
Prefeito Municipal
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Senaí com vagas
abertas para

"

, .

cursos tecnícos
Osenai ainda está.com as últi-

.
mas vagas abertas para nove

cursos técnicos diferentes, em

Iaraguá do Sul e Schroeder. As

inscrições podem ser feitas até o

dia 8 de fevereiro na sede da ins

tituição em Jaraguá do Sul, na rua.
Isidoro Pedri, 263, bairro Barra
do Rio Molha. Os cursos são de

Vestuário, Eletromecânica, Ele-'
troeletrônico, Informática, Me

cânica, Mecatrônica, Modelagem
de Vestuário, Química e Redes de

Computadores. O valor média das
mensalidades-é de R$ 348 e a du

ração é de dois anos.

A empregabilidade dos alunos

que saem dos cursos técnicos do

Senai, de acordo com o analistade
marketing da instituição, Henrique
Porto, é de 90%. Isso porque a esco-

lha dos cursos é feita em conjunto
com os empresários de Jaraguá do

Sul, que apresentam suas deman

das, ajudando o Senai a saber qual
profissional mais requisitado no

mercado. "Os diplomas que eles ti
ram aqui vale em qualquer lugar do
Brasil. Se ele for trabalhar na Ama

zônia, por exemplo, o empregador
de lá saberá de onde esse candida
to veio", explica Henrique.

Outra vantagem para os alunos

que se inscreverem nos cursos do
Senai é de que na instituição, eles
vão encontrar praticamente os

mesmo equipamentos utilizados
nas indústrias. "É importante que o

aluno saia daqui e chegue ao mer

cado de trabalho sabendo operar
aquela máquina, para facilitar a

adaptação", comenta Henrique.

Cursos: vestuário, eletromecânica, eletroeletrônico, informática, mecânica,
mecatrônica, modelagem de vestuário, química e redes de computadores.
Inscrições: preferencialmente até hoje, mas podem ser feitas até o dia 8 deste mês.

Endereço: rua Isidoro Pedri, 263, bairro Barra do Rio Molha.
-

Contato: (47) 3372-9500 • E-mail:jãragua@sc.senai.br

Promoções validas até 03/02/2012 para veiculos com pintura sólida. Frete incluso, Novo Go11,0 2011/2012,4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de
R$27,990,00, Novo Go11,0 Total Flex, 4 portas, ano moo. 11/12, completo, com preço promocional á vista a partir de R$ 33.990,00. Voyage 1.6 Total Flex, ano moo. 11112, completo,
com preço promocional á vista a partir de R$ 38,590.00, Voyage 1,0 Total Flex, ano mod. 11/12, básico, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.590,00. IOF e cadastro
inclusos nos cáiculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não incíusas'nos 'cálculos das prestaçôes e do CEl.
Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 201112011 e 2011/2012, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de matare
transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 jcrn). E necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionáno
Volkswaqen autorizado, Crédito sujeito a aprovação.·SAC: 0800 770 1926, Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935, Ouvidoria: 0800 701 2834,
www.vw.com.br.Veiculos em conformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita�DA5

�
OEvá_
,�1IiPlM

TECNOLOGIA ALEMÃ

Grupo Auto Elite40 anos de credibilidade. www.outoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 6000
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